
Wie zijn we ?
• Vzw 
• Opgericht in 1982
• Apolitiek
• Verdediging van de rechten van 

gepensioneerden,  lobbyen, 
informatieverschaffing

• Seminaries en vormingen
• Culturele activiteiten onder leden
• Lidgeld vanaf 38,00€/49€ jaar

Even geduld, het Webinar begint binnen enkele ogenblikken,
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De regering voorziet, onder andere, 
volgende hervormingen:

• Verhoging van het minimumpensioen

• Verhoging loonplafond

• Verhoging basisbedragen IGO en GI 
(gewaarborgd Inkomen.)

• Verhoging grensbedrag van pensioenen 
berekend op basis van het gewaarborgd 
Inkomen.

• Verhoging drempelbedragen van de ZIV-
bijdrage

• Deeltijds Pensioen & Pensioenbonus

Wat zijn de plannen voor 
de pensioenen?
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Beleidsverklaring & Algemene Beleidsnota Minister Lalieux : 

https://www.dekamer.be/flwb/pdf/55/1610/55K1610021.pdf Beleidsverklaring

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580008.pdf Algemene Beleidsnota

https://www.premier.be/nl/federale-regering-verlengt-en-breidt-steunpakket-uit

Steunpakket Federale regering 

http://www.fediplus.be/index.php/nl
https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenhervorming-de-croo-1#sol
https://www.dekamer.be/flwb/pdf/55/1610/55K1610021.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580008.pdf
https://www.premier.be/nl/federale-regering-verlengt-en-breidt-steunpakket-uit
http://www.fediplus.be/index.php/nl
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Verhoging van het minimumpensioen
Het minimumpensioen wordt geleidelijk aan verhoogd (volledige en onvolledige loopbaan) tot 1.500 euro netto voor 
een volledige loopbaan. 
Een eerste verhoging zal op 1 januari 2021 gebeuren.

Op 01.01.2021 is het minimumpensioen verhoogd voor:
•werknemers en zelfstandigenpensioenen met 2,65%;
•rustpensioenen ambtenaren met 1,73%;
•overlevingspensioenen ambtenaren met 4,92%.
De nieuwe bedragen van het minimumpensioen voor een volledige loopbaan worden:

Voor werknemers en zelfstandigen: Vanaf 01.01.2021

Alleenstaande pensioen 1 325,92 EUR

Gezinspensioen 1 656,88 EUR

Overlevingspensioen 1 308,20 EUR

Voor ambtenarenpensioenen: Vanaf 01.01.2021

Alleenstaande 1 417,05 EUR

Rustpensioen gezin 1 771,27 EUR

Overlevingspensioen/Overgangsuitkering 1 273,94 EUR

http://www.fediplus.be/index.php/nl


Hoeveel dagen zegt u?

1 kalenderjaar = 365 dagen

1 “gewerkt” jaar = 312 dagen

312 dagen = 12 maanden à 26 dagen/maand, idd. 6 dagenweek!

1 jaar = 52 weken

45 jaar werken = 312 x 45 = 14.040dagen

De referentiewerknemer : die werkt 38u/week, dit is 1.976u per jaar 
(voltijds)
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1ste pijler
Wettelijke pensioenen 

RVP/PDOS/RSVZ  => 
FPB.BE

De 3 pijlers

2de pijler
Aanvullende 
pensioenstelsels
verbonden aan de 
beroepsactiviteit 

Groepsverzekering

3de pijler
Individuele 
pensioenopbouw

Levensverzekering
Pensioensparen
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De grote principes/Stelsels

Werknemers/loontrekkenden
- Basis van de gemiddelde lonen (geplafonneerd) over 45 jaar
- onderscheid tussen pensioen alleenstaande (60%) en gezinspensioen (75%)

Zelfstandigen 
- Basis van aangifte inkomsten (geplafonneerd) over 45 jaar
- toepassing van correctie coëfficiënt t.b.v. 69% (zou afgeschaft worden vanaf 01/01/2021)
- onderscheid tussen pensioen alleenstaande (60%) en gezinspensioen (75%)

Ambtenaren (statutair)
- Basis van de referentiewedde over een periode van 10 jaar (of 5 jaar
in sommige gevallen)
- Begrensd tot 75% van de laatste wedde
- geen onderscheid tussen alleenstaande # gezinspensioen

Contractuele werknemers in de openbare sector
- Basis van de gemiddelde lonen (geplafonneerd) over 45 jaar
- onderscheid tussen pensioen alleenstaande (60%) en gezinspensioen (75%)
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De op pensioenstelling 
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Wanneer een pensioenaanvraag 
indienen?

• Wanneer u op de wettelijke pensioenleeftijd 
van 65 jaar met pensioen gaat moet u geen
pensioenaanvraag indienen. De RVP doet 
automatisch al het nodige om uw pensioen te 
berekenen en tijdig te betalen.

• U ontvangt documenten ter invulling vanaf de 
maand waarin u de leeftijd van 64 jaar bereikt

• Als u vóór uw 65ste met pensioen wilt gaan, 
kunt u uw aanvraag ten vroegste 1 jaar en ten 
laatste 1 maand vóór de ingangsdatum die u in 
gedachten had, indienen. U moet wel voldoen 
aan bepaalde voorwaarden 
inzake leeftijd en loopbaan.
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De wettelijke pensioenleeftijd

Aanvang van de carrière

60 jaar

65 jaar

66 jaar

➢Op dit ogenblik (2021)  op de leeftijd van 65 jaar, voor mannen als vrouwen

➢Pensioen gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de 65° verjaardag

De werknemer is vrij vanaf de 
aanvang van zijn pensioen.

De werknemer kan zijn huidige 
activiteit na de wettelijke 
pensioenleeftijd verder zetten in 
zoverre dat de werkgever hiermee 
akkoord gaat.

67 jaar
2025

2030

2020
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De wettelijke pensioenleeftijd

Pensioen gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de 65° verjaardag

1 voorwaarde :   LEEFTIJD 

65 jaar (2020)

66 jaar (2025)

67 jaar (2030)
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Vervroegd pensioen : 

gaat in vóór de wettelijke pensioenleeftijd : 

=>  Leeftijdsvoorwaarde
en

=> Loopbaanvoorwaarde

Het vervroegd pensioen
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u moet voldoen aan   2 voorwaarden:
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Het 
vervroegd 
pensioen

• Een vervroegd pensioen, d.w.z. een pensioen 
vóór de wettelijke pensioenleeftijd, 

=> moet altijd worden aangevraagd. 

• Als u dus vóór uw 65ste met pensioen wilt gaan, 
kunt u uw aanvraag ten vroegste 1 jaar en ten 
laatste de maand vóór de ingangsdatum die u in 
gedachten had, indienen. 

• U moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden 
inzake leeftijd en loopbaan. 
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U moet minimaal 35 of 40 jaar loopbaan kunnen 
aantonen over alle stelsels heen (België of buitenland).

De periodes van regularisatie van studies tellen niet
mee in deze berekening.

Ieder jaar van tewerkstelling moet men minimaal 1/3
voltijds gewerkt hebben om in aanmerking te komen. 
Dit is min. 104 dagen per jaar.

Enkel voor de berekening van de loopbaanvoorwaarde,  
zal de onderbreking in een carrière voor de opvoeding 
van een kind van minder dan 6 jaar mee gevalideerd 
worden.

Jaren als uit de echt gescheiden echtgenoot tellen niet
mee voor het vervroegd pensioen.

Wanneer kan u met 
vervroegd pensioen ?

Sinds de 
pensioenhervorming in 

2013 werden er 
belangrijke aanpassingen 

doorgevoerd 
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Wanneer kan u met vervroegd pensioen?

2019/2021 63 jaar 42 jaar
60 jaar, bij loopbaan van 44 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
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Wanneer kan u met vervroegd pensioen?
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Pensioen :  

Einde arbeidsovereenkomst ?

Het pensioen is  GEEN automatisch einde van de arbeidsovereenkomst

• bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65-67 jaar)

• of door de indiening van een pensioenaanvraag – bij vervroegd 
pensioen

Maar alvorens met pensioen te gaan er is wel een beëindiging van 
arbeidsovereenkomst nodig, al dan niet met een opzeggingstermijn :

Bij einde vanaf 65 jaar (of later) : 

• door werknemer : normale opzegtermijn (maar max. 13 
weken – 3 maand).

• door werkgever : normale termijn (doch max. 26 weken – 6 
maand).

einde vóór wettelijke pensioenleeftijd: 

• normale opzegtermijn indien opzeg door de werknemer

• normale opzegtermijn indien opzeg door de werkgever

• of door betaling van een contractbreukvergoeding

• (of) wederzijds akkoord 
15
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SWT/brugpensioen (Cao17) en het 
vervroegd pensioen

Vanaf 1 januari 2019 is het wel mogelijk het SWT-systeem 
te verlaten vóór de wettelijke pensioenleeftijd, 
als op dat moment voldaan wordt aan de loopbaan- en 
leeftijdsvoorwaarden voor het vervroegd pensioen. ,

(periode SWT telt niet mee bij berekening pensioen indien de 
14.040 dagen overschreden worden !)

Wanneer kan u met 
vervroegd pensioen ?

Sinds de 
pensioenhervorming in 

2013 werden er 
belangrijke aanpassingen 

doorgevoerd 
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De verschillende SWT stelsels   Schematisch overzicht

Welk stelsel? Voorwaarden vanaf 2021

Algemeen stelsel (CAO17) Leeftijd: 62 jaar
Beroepsverleden:

mannen: 40 jaar
vrouwen: 37 jaar

(+1 jaar/jaar tot 2024)

Stelsel vanaf 59 jaar met 40 jaar beroepsverleden 
(lange loopbaan)

•Leeftijd: 59 jaar
Beroepsverleden: 40 jaar

Stelsel vanaf 59 jaar in een zwaar beroep •Leeftijd: 59 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar

Stelsel vanaf 58 jaar met medische redenen •Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar

Stelsel vanaf 59 jaar met 33 jaar beroepsverleden (+ 20 jaar 
nachtarbeid of ongeschiktheid in de bouwsector of zwaar 
beroep)

•Leeftijd: 59 jaar
Beroepsverleden: 33 jaar

Erkenning van het bedrijf als zijnde in 
moeilijkheden/herstructurering

•Leeftijd: 60 jaar
Beroepsverleden: 10/20 jaar

•Opgelet: de leeftijd is vanaf 2017 reglementair eigenlijk vastgelegd op 60 jaar. 17

http://www.fediplus.be/index.php/nl


Berekening 
bedrag

1.Werkloosheidsvergoeding : (01/03/2020)

blijft constant  : €1.388,40/maand Bruto

2. Aanvullende vergoeding : (01/03/2020)

helft van verschil tussen laatste nettoloon (meestal 
van laatste maand) + premies, berekend à 100%, 
maar beperkt tot €4.179,43  en de 
werkloosheidsvergoeding. (vanaf 01/01/2021)

=> mag meer zijn, wordt betaald door werkgever, 
fonds of beide.

+
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Stelsel van 
werkloosheid met 
bedrijfstoeslag 
(Brugpensioen)
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Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Berekening van de aanvullende vergoeding (index 147,41) op 01/03/2020

Bediende Alleenstaande Met gezinslast

Maandelijks geplafonneerd bruto loon 

RSZ bijdrage  13,07%

Netto belastbaar loon

Voorheffing

4.166,10

- 544,51

3.621,59

-1.106,29

4.166,10

-544,51

3.621,59

-733,57

Netto referentieloon  

Netto referentieloon na afronding 

Werkloosheidsuitkering

Verschil  (2.516€ - 1.388,40 = 1.127,60€)

½ van het verschil

2.515,30

2.516,00

-1.388,40

1.127,60

563,80

2.888,02

2.889,00

-1.388,40

1.500,60

750,30

CAO17 bruto  (werkloosheid 1388,40€ + 

563,80€)

Sociale bijdrage 6,5%

CAO 17 netto belastbaar 

(limiet m.b.t.. Inhouding van de soc. 

Bijdragen : 

1.449,73€/1.746,22€)

Voorheffing

CAO 17 netto

1.952,20

-126,89

1.825,31

-228,05

€ 1.597,26

2.081,29

-139,02

1.942,27

-25,97

€ 1.973,71

19https://online.groups.be/seniorsim/isenior.aspx?lg=NL
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Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Berekening van de kost voor de werkgever 

Bediende Alleenstaande Met gezinslast

Maandelijkse kost voor de werkgever

De bedrijfstoeslag
Patronale bijdrage (31,25%)
Aanvullende toeslag voor de Riziv

Totaal :

563,80
176,00

0,00
739,80

750,30
229,28

0,00
979,58

De werknemer ontvangt :

Van de RVA

Werkloosheidsvergoeding

Van de Werkgever 

Bedrijfstoeslag

Inhouding van 6,5%

Bedrijfsvoorheffing

Totaal ontvangen bedrag : 

1.388,40

563,80
-126,89
-228,05
214,65

1.597,26

1.388,40

750,30
-139,02
-25,97 
583,11

1.973,71
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Behoud van opening recht op een vervroegd 
pensioen

Zodra een werknemer op een bepaald ogenblik 
voldoet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden of 
een uitzondering om met vervroegd pensioen te 
gaan, behoudt hij dat recht. Hij kan dus later altijd 
met vervroegd pensioen gaan, ook al voldoet hij op 
die latere ingangsdatum niet aan de strengere 
voorwaarden die dan gelden. 

Met andere woorden: wie in 2016 voldeed aan de 
voorwaarden voor vervroegd pensioen, kan met 
vervroegd pensioen gaan in 2017, 2018, 2019,… ook 
al gelden er dan andere en strengere voorwaarden.

Wanneer kan u met 
vervroegd pensioen ?

Sinds de 
pensioenhervorming in 

2013 werden er 
belangrijke 

aanpassingen 
doorgevoerd 
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Hoe wordt 
het pensioen 
berekend ?                 

Rustpensioen : 

Is een maandelijkse rente, niet aanpasbaar na de ingangsdatum, behalve 
koppelingen met de index en herwaarderingen door de wetgever 
opgelegd.

Basis van berekening : 
Gezinspensioen : 75 % -- of --- Pensioen alleenstaande : 60%

van het bedrag van de jaarlijkse quotiteit per loopbaanjaar (begrensd, 
geïndexeerd en geherwaardeerd)

Voorwaarden voor een gezinspensioen :

Gehuwd zijn, een echtgenoot hebben zonder inkomen – geen 
rustpensioen, geen ziektevergoedingen, invaliditeit of werkloosheid, 
geen vergoeding voor loopbaanonderbreking, geen aanvullende 
vergoeding SWT

Ieder pensioenjaar telt voor 1/45

22
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Principe van de 
berekening van 
het pensioen 

Minimumrecht per loopbaanjaar

Van zodra wordt vastgesteld dat er een loopbaan als werknemer is van minimum 
15 jaar waarvan elk jaar voldoet aan een minimum tewerkstelling van 1/3de van 
een volledige arbeidsprestatie, zal hiernaast ook een berekening worden 
gemaakt op basis van een minimum jaarrecht per loopbaanjaar. 

Hierbij wordt het werkelijk loon vervangen, in verhouding tot de intensiteit van 
tewerkstelling, door een minimum jaarloon indien dit voordeliger is. 

Dit minimum jaarloon bedraagt 25.833,78 EUR.  (01/03/2020- index 147,31)

Recht op het gewaarborgd minimumpensioen

Vervolgens wordt er nagekeken of aan de voorwaarden wordt voldaan om 
eventueel het bedrag te verhogen tot het gewaarborgd minimumpensioen.

In ons voorbeeld is er een volledige loopbaan, maar aangezien het gewaarborgd 
minimum pensioen voor een volledige loopbaan 15 911,02€  (1.325,92€/maand) 
bedraagt en het reeds berekend bedrag hoger is, onderzoekt men niet verder 
het recht op het gewaarborgd minimumpensioen.

Heb je minstens twee derden van een volledige loopbaan als werknemer, als 
zelfstandige of in beide arbeidsstatuten gewerkt, dan heb je recht op een 
gewaarborgd minimumpensioen.
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1/3 van 
de 45 jaar

2/3 van 
de 45 jaar
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Gelijkstellingen
–

periodes van 
inactiviteit

Bepaalde periodes waarin u niet heeft gewerkt, kunnen worden 
gelijkgesteld met periodes van tewerkstelling en zo meetellen in uw 
pensioenberekening,

Voor periodes vanaf 2012 maken we onderscheid in het soort fictief loon :

1/Normaal fictief loon :  Dit fictieve loon is meestal gebaseerd op de 
werkelijke lonen die u verdiende vóór de periode die gelijkgesteld wordt.

2/ Beperkt fictief loon
In bepaalde gevallen wordt het fictieve loon beperkt tot een bepaald 
referentieloon wanneer dit referentieloon lager is dan het normaal fictief 
loon.

Als referentieloon wordt het minimumrecht per loopbaanjaar genomen, 
wat voor een volledig loopbaanjaar neerkomt op 25.833,78 EUR

De pensioenopbrengst voor dergelijke periodes is daardoor dan ook 
kleiner.

24
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Gelijkgestelde periodes voor de pensioenen

Periodes van inactiviteit Gelijkgesteld zonder beperking op basis van
het loon

Normaal fictief loon Beperkt fictief 
loon

Werkloosheid

De vergoedingsperiodes 1 X

Periode 2 en 3 X

Periode 2 uitzondering
+> Indien werkloos geworden vanaf 50 jaar. X

Stelsel van de werkloosheid met 
bedrijfstoeslag (SWT)

Periodes vanaf de maand die volgt op de 59ste 
verjaardag 

X

Periodes tot de maand van de 59ste verjaardag X

Sector stads- en streekvervoer X

Ondernemingen in moeilijkheden of in 
herstructurering (KB 3/5/2007, hoofdstuk VII)

X

− 33 en 20 jaar nachtprestaties,
− 33 en bouwsector en definitieve 

arbeidsongeschiktheid
− 35 jaar zware beroepen,
− 35 jaar mindervaliden, 
− 40 jaar zeer lange loopbanen,

X

Persoon ontslagen voor 28/11/2011 in het kader van 
SWT

X

Persoon al in SWT voor 28/11/2011 X
SWAV Stelsel van werkloosheid met 
aanvullende vergoedingen voor 
oudere werknemers (pseudo-
brugpensioen)

Periodes vanaf de maand die volgt op de 59ste 
verjaardag

X

Periodes tot de maand van de 59ste verjaardag X
25
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Hoe wordt het 
pensioen 

berekend ?

(werknemers)               

1/ Het werkelijk loon 

Geplafonneerd (plafond is gekoppeld aan de index en wordt 2 jaarlijks 
aangepast) momenteel € 58.446,94€ in 2020

2/ Het forfaitair loon

In sommige situaties kennen wij de werkelijke lonen niet.
Het pensioen wordt dan berekend op basis van een bij wet vastgesteld forfaitair 
loon.
Dit is het geval voor de jaren waarin er nog geen individuele rekening bestond of 
voor de jaren tewerkstelling als seizoens- of grenswerknemer

3/ Het normaal fictief loon  (normaal fictief loon # beperkt fictief loon)

gebaseerd op de werkelijke lonen die de werknemer verdiende vóór de periode 
die gelijkgesteld wordt.
Wanneer het gaat om pensioenen die ingaan vanaf 2007 kunnen 
bepaalde periodes vanaf het jaar van de 58ste verjaardag ook gelijkgesteld 
worden op basis van een gedifferentieerd grensbedrag.

4/ Het beperkt fictief loon

Als referentieloon wordt het minimumrecht per loopbaanjaar genomen wat voor 
een volledig loopbaanjaar neerkomt op 25.833,78 EUR (index 147,31 op 
01/03/2020).
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Principe van de berekening van het pensioen (werknemers) 

Geplafonneerd en

geherwaardeerd 
loon

Loopbaan fractie: 
1/45

60 of 75 % 

Geplafonneerd salaris in 2020 : 58.446,94€

Jaarlijkse aanpassing aan de inflatie

Nieuwe index 01/01/2020  147,31

Maximale loopbaan is (14.040 dagen)

Alleenstaand of gezinspensioen

Basisformule berekening pensioen werknemer : 

Totaal loon x herwaarderingscoëfficient x gezinstoestand (60% of 75%)
45 jaren 27
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Hoe wordt het pensioen berekend ?                 

https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/berekening/verschillende-soorten-
pensioenen/werknemers/lonen/herwaardering

Jaar van de verloning
Ingangsdatum, ten vroegste 01/03/2020 

(index: 147,31) 
Jaar van de verloning

Ingangsdatum, ten vroegste 

01/03/2020 (index: 147,31)

1968 5,373152 1969 5,179091

1970 4,984738 1971 4,777162

herwaarderingscoëfficiënten per jaar sinds 1968

2000 1,396436 2001 1,359149

2002 1,335346 2003 1,316220

2004 1,295135 2005 1,267641

2006 1,245603 2007 1,223973

2008 1,174374 2009 1,167487

2010 1,148294 2011 1,114204

2012 1,085444 2013 1,072141

2014 1,067858 2015 1,078333

2016 1,056230 2017 1,037086

2018 1,019101 2019-2020 1,004379
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Hoeveel zal 
mijn pensioen 

bedragen ? 
(werknemer)

30.000 x 60 % x 1/45 x 1,01674 = 406,69€  (aan index 144,42)

57.602,62 x 60% x 1/45 x 0,98 = 754€

58.446,94  x60% x 1/45 x 1,004379 = 782€

Indien ik een loon had in 2019 t.b.v. ……Wat is de jaarlijkse bijdrage voor mijn pensioen ?

Of,.. Eén jaar langer werken brengt mij €……op?
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Jaarlijks Bruto 
Loon

Maandelijks 
Bruto loon

Jaarlijks Bruto 
pensioenbedrag

Maandelijks 
Bruto 

pensioenbedrag

€ 20.000 € 1.538 € 271,13 € 22,59

€ 25.000 € 1.923 € 338,91 € 28,24

€ 30.000 € 2.307 € 406,69 € 33,89

€ 35.000 € 2.692 € 474,47 € 39,54

€ 40.000 € 3.076 € 542,26 € 45,19

€ 57.602,62 € 4.430 € 754,52 € 62,88

€ 58.446,94 € 4.495 € 782,71 € 65,23
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Voorbeeld berekening max. pensioen werknemer.

index 147,31 Pensioen alleenstaande op 01/01/2020 Gezinspensioen
Geboortedatum 31/12/1954 per jaar € 30.522,61 € 37.840,74

maandelijks € 2.543,55 € 3.153,40
Eerste werkdag 1/01/1975

Laatste jaar 31/12/2019

Jaar Leeftijd
Aantal 

gepresteerde 
dagen

Inkomsten gepresteerde en 
gelijkgestelde dagen

Inkomsten geherwaardeerd en 
aangepast aan grensbedrag

Pensioen alleenstaande Herwaarderingscoëfficient

1975 21 1 312 11.623,72 38.746,65936 € 516,62 3,333413

1976 22 2 312 13.347,20 40.756,84975 € 543,42 3,053588

1977 23 3 312 14.300,96 40.772,19427 € 543,63 2,851011

1978 24 4 312 14.955,41 40.814,74961 € 544,20 2,729096

1979 25 5 312 15.632,16 40.834,42214 € 544,46 2,612206

1980 26 6 312 16.595,23 40.647,49341 € 541,97 2,449348

1981 27 7 312 20.697,62 47.103,60220 € 628,05 2,275798

1982 28 8 312 22.503,50 47.102,70595 € 628,04 2,093128

1983 29 9 312 24.228,12 47.103,63252 € 628,05 1,944172

1984 30 10 312 25.765,90 48.046,80743 € 640,62 1,864744

1985 31 11 312 27.020,10 49.007,76042 € 653,44 1,813752

1986 32 12 312 27.370,25 49.007,66429 € 653,44 1,790545

1987 33 13 312 27.795,38 49.988,23982 € 666,51 1,798437

1988 34 14 312 28.118,69 49.989,32273 € 666,52 1,777797

1989 35 15 312 28.992,19 49.988,76888 € 666,52 1,724215

1990 36 16 312 29.991,70 49.988,42604 € 666,51 1,666742

1991 37 17 312 30.954,94 49.988,73019 € 666,52 1,614887
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Voorbeeld berekening max. pensioen werknemer. (vervolg)

1992 38 18 312 31.707,02 49.988,87554 € 666,52 1,576587
1993 39 19 312 32.580,35 49.988,12875 € 666,51 1,534303
1994 40 20 312 32.859,53 49.988,51294 € 666,51 1,521279
1995 41 21 312 33.371,67 48.987,97635 € 653,17 1,467951
1996 42 22 312 33.923,29 49.988,41029 € 666,51 1,473572
1997 43 23 312 34.371,26 49.989,42306 € 666,53 1,454396
1998 44 24 312 34.808,09 49.988,59421 € 666,51 1,43612
1999 45 25 312 36.155,20 51.437,78611 € 685,84 1,422694
2000 46 26 312 36.835,37 51.438,23674 € 685,84 1,396436
2001 47 27 312 38.678,50 52.569,84460 € 700,93 1,359149
2002 48 28 312 39.367,70 52.569,50072 € 700,93 1,335346
2003 49 29 312 40.898,30 53.831,16043 € 717,75 1,31622
2004 50 30 312 41.564,11 53.831,13360 € 717,75 1,295135
2005 51 31 312 43.314,93 54.890,45521 € 731,87 1,267241
2006 52 32 312 44.081,93 54.908,58425 € 732,11 1,245603
2007 53 33 312 44.994,88 55.072,51826 € 734,30 1,223973
2008 54 34 312 46.895,18 55.072,48012 € 734,30 1,174374
2009 55 35 312 47.171,84 55.072,50997 € 734,30 1,167487
2010 56 36 312 47.960,29 55.072,51325 € 734,30 1,148294
2011 57 37 312 49.773,66 55.458,01107 € 739,44 1,114204
2012 58 38 312 51.092,44 55.457,98244 € 739,44 1,085444
2013 59 39 312 52.760,95 56.567,17769 € 754,23 1,072141
2014 60 40 312 52.972,54 56.567,15062 € 754,23 1,067858
2015 61 41 312 53.528,57 57.721,62347 € 769,62 1,078333
2016 62 42 312 54.648,70 57.721,59640 € 769,62 1,05623
2017 63 43 312 55.657,47 57.721,58293 € 769,62 1,037086
2018 64 44 312 57.602,62 58.702,88764 € 782,71 1,019101
2019 65 45 312 58.446,94 58.702,87915 € 782,71 1,004379

14040

Jaar Leeftijd
Aantal 

gepresteerde 
dagen

Inkomsten gepresteerde en 
gelijkgestelde dagen

Inkomsten geherwaardeerd en 
aangepast aan grensbedrag

Pensioen alleenstaande Herwaarderings coëfficiënt
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Welke loopbaanjaren tellen mee voor de loopbaanduur (bij vervroegd pensioen)

32

De gewerkte jaren 
•in een Belgisch wettelijk pensioenstelsel (zelfstandige, werknemer, ambtenaar, politiek mandataris, overzeese sociale 
zekerheid);
•bij een instelling van de Europese Unie;
•in een land van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland;
•in een land waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft afgesloten.

Bepaalde niet-gewerkte perioden (gelijkgestelde perioden) zoals:
• ziekte;
• werkloosheid;
• gemotiveerd tijdskrediet voor werknemers;
• terbeschikkingstelling met wachtwedde voor ambtenaren.

Perioden van militaire dienst of als gewetensbezwaarde.

Bij stopzetting van een beroepsactiviteit om een kind van minder dan 6 jaar op te voeden als er geen enkele vorm van 
gelijkstelling is. 
Maximum 3 jaren tellen mee als u voor deze periode kinderbijslag hebt ontvangen; en deze onderbreking maximum 5 jaren geduurd heeft; en 
de hervatte beroepsactiviteit minstens 1 jaar duurt en recht geeft op een pensioen.

Geregulariseerde studieperioden of perioden die u regulariseerde via vrijwillige bijdragen tellen niet mee voor het vervroegd 
pensioen. Ze tellen enkel mee voor uw pensioenbedrag.

Als werknemer telt een jaar mee als u minstens 1/3 van een voltijds arbeidsregime gewerkt hebt (jaren van minstens 104 
gewerkte of gelijkgestelde dagen).
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De 
inhoudingen

op de 
pensioenen

Inhouding voor Ziekte en invaliditeit (Ziv) t.b.v. 3,55%
Deze bijdrage vervangt de mutualiteitsbijdrage niet en opent geen recht op de terugbetaling 
van gezondheidszorgen.
De ZIV-bijdrage mag niet tot gevolg hebben dat het totale maandbedrag van de pensioenen, 
betaald door de RVP en pensioenvoordelen die betaald worden door andere instellingen 
kleiner is dan deze drempelwaarde. Als dit wel het geval zou zijn, wordt de ZIV-inhouding 
zodanig beperkt dat het totaalbedrag toch minimaal gelijk is aan de drempelwaarde.

Drempel bijdrage ZIV : Alleenstaande/Gezin : 1.597,01€/1.892,69€ : => geen inhouding

De Solidariteitsbijdrage 0 – 2% 
• Wordt berekend op alle wettelijke bruto pensioenen

• Bedragen van een groepsverzekering komen eveneens in aanmerking voor de 
berekening hiervan, mits omvorming naar een fictieve rente.

De solidariteitsbijdrage is een progressieve sociale inhouding op het totale brutobedrag 
van de pensioenen (inclusief buitenlandse pensioenen vanaf 01/2013), renten en sommige 
aanvullende voordelen. Deze inhouding varieert van 0 tot 2 %, naargelang de grootte van 
het totale brutobedrag en de daaraan gekoppelde overschrijding van de drempels die 
vastgelegd werden bij wet (onderscheid ‘alleenstaande’ of ‘met gezinslast.

De Bedrijfsvoorheffing (link) Schaal 1: Alleenstaanden (kolom 4)– Schaal 2 : Gezinspensioen  (kolom 4)

= voorschot op de belastingen, in functie van het bedrag en gezinssituatie (kinderen ten laste) 
vanaf €1.305/€1.935 /maand, te verhogen ifv. Kind. ten laste.

Begrafenisvergoeding bij ambtenaren
2.801,11€ max.  (01/01/2020)
Maandelijkse inhouding van 0,50% op het pensioen
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Netto pensioen werknemers  2020

MAX. Netto Werknemerspensioen per maand 01/01/2020

Alleenstaande Gezinspensioen

60% 75%
(= 1,25 x 

alleenstaande)

Max. € 2.543,55 Bruto € 3.153,40 Bruto

-€ 90,29 ZIV 3,55% -€ 111,95 ZIV

€ 2.453,26 Belastbaar € 3.041,45 Belastbaar

-€ 566,15 Voorheffing -€ 455,50 Voorheffing

€ 1.887,11 Netto € 2.585,95 Netto
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Netto MAX pensioen werknemers  2020

Barema’s bedrijfsvoorheffing pensioenen
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Berekening loopbaan

• 1 jaar = 312 dagen

• Alle dagen opgeteld en gedeeld door 312 = aantal jaren 
loopbaan.

• Welke dagen: 

✓Dagen waarvoor RSZ-werkloosheid is betaald

✓Ziekte, arbeidsongeval, vakantie, tijdelijke werkloosheid, 
legerdienst…

✓Gelijkstellingen (beperkt): werkloosheid, parttime, 
loopbaanonderbreking, deeltijds, zwangerschap … 

✓=> Formulier http://www.rva.be/nl/formulieren/c17-beroepsverleden-
cao17
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Stelsel van 
werkloosheid met 
bedrijfstoeslag 
(Brugpensioen)
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Als de beroepsinkomsten de toegelaten jaargrenzen niet overschrijden heeft dit inkomen geen invloed op de 
uitbetaling van het pensioen.

De Pensioenbetaling : Cumulatie

Voorwaarden

Kinderlast

Werknemer, ambt of mandaat
Zelfstandig of gemengd 

(werknemer en zelfstandige)

65 jaar met een rustpensioen al dan niet gecombineerd met een 
Overlevingspensioen of overgangsuitkering;

/

45 kalenderjaren GHT op de ingangsdatum van het Belgische rustpensioen. 
(GHT= gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling)

B Enkel overgangsuitkering voor weduwen en weduwnaars / Onbegrensd Onbegrensd

Vóór de wettelijke pensioenleeftijd

Jonger dan 65 jaar of geen 45 kalenderjaren op het ogenblik van de pensionering

Als huwelijkspartner (jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd) van een 

partner met een gezinspensioen.
Ja € 12.744,00 € 10.195,00

Neen € 19.782,00 € 15.826,00

Ja € 24.728,00 € 19.782,00

Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd met een rustpensioen en jonger dan 65 

jaar;

Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd met alleen een overlevingspensioen

Als huwelijkspartner (vanaf wettelijke pensioenleeftijd) van een partner met 

een gezinspensioen
Ja € 29.850,00 € 23.880,00

Grenzen van de toegelaten inkomsten 2021 (05/01/2021) 

Niet te overschrijden jaarbedrag per type van activiteit

A

E

Neen € 24.540,00 € 19.632,00

Onbegrensd

C

Neen € 8.496,00 € 6.797,00

D Jonger dan 65 jaar met alleen overlevingspensioen
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TIJDSKREDIET

Sinds 1 jan. 2002, werden periodes van tijdskrediet 
gratis gelijkgesteld met arbeid indien :

• bij vol- of halftijds tijdkrediet : max. 3 jaar 
gelijkstelling

• bij vermindering met 1/5 : max. 5 jaar 
gelijkstelling

• bij ½ of 1/5 tijdskrediet toegekend aan 
werknemers van 50 jaar en meer : gelijkstelling 
tot aan de wettelijke pensioenleeftijd

Tijdskrediet anno 2020
• Enkel nog met motief
• Landingsbaan (55+) vanaf 60 jaar
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Een voltijds, halftijds of 1/5-tijds recht kan worden toegekend voor een 
duur van maximum 48 + 3 maanden om : 

- om te zorgen voor zijn kind dat jonger is dan 8 jaar; (uitkeringen 
maximaal voor 48 maanden -CAO kan langer voorzien) 

- palliatieve zorgen te verstrekken; 
- een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen; 
- een erkende opleiding te volgen (36 m.)
- zorg voor gehandicapt kind tot maximum 21 jaar

CAO nodig voor ½ en voltijds gemotiveerd tijdskrediet (niet voor 1/5)

Om het tijdskrediet met motief te bekomen, moet u 
• minstens 2 jaar anciënniteit hebben bij de werkgever bij wie u de 

aanvraag indient,
• behalve indien deze aanvraag wordt ingediend onmiddellijk nadat u 

alle rechten op ouderschapsverlof voor alle rechthebbende kinderen 
hebt uitgeput. 

Het tijdskrediet laat werknemers toe :
- beter combineren van werk met gezin
- werkritme te vertragen naar het einde van de loopbaan

Tijdskrediet met motief (algemeen stelsel) CAO103
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Tijdskrediet met motief : 
Opmerking over de tewerkstellingsvoorwaarde 

(algemeen stelsel)

1. Met of zonder motief moet u in 
geval van 1/2-tijds tijdskrediet 
minstens 3/4-tijds gewerkt hebben 
gedurende de 12 maanden die 
voorafgaan aan uw aanvraag bij de 
werkgever. 

2. In geval van tijdskrediet 1/5 moet u 
gedurende de voorgaande periode 
van 12 maanden voltijds gewerkt 
hebben. 
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Tijdskrediet met motief : 

Hoe aanvragen :

- Schriftelijk te richten aan de werkgever
- 3 maanden op voorhand indien meer dan 20 werknemers
- 6 maanden op voorhand indien min. 20 werknemers

- Aanvraag moet bevatten :
- Het type en vorm
- Aanvangsdatum en gewenste duurtijd
- Bij ½ of 1/5 de wijze waarop u uw prestaties zal verminderen
- Aanvraagformulier tijdskrediet, afgeleverd door de RVA met opgave van reeds 

opgenomen periodes.  Werkgever moet kunnen nagaan of u nog recht heeft.
- Het bewijs van motief aanleveren

Werkgever moet reageren ten laatste de laatste dag van de maand die volgt op de aanvraag. 
Indien hij dit wenst uit te stellen moet dit aangegeven worden binnen de maand volgend op 
de aanvraag.
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Tijdskrediet met motief : 

Hoe aanvragen :

Bij de RVA kan men zijn aanvraag indienen

- indien positief gevolg door werkgever EN

- als de ingangsdatum is vastgesteld

De aanvraag laat het dan toe om :

- onderbrekingsvergoedingen aan te vragen

- de periodes die zijn toegekend te verrekenen bij tijdskrediet met motief.

Aanvraag via het formulier C61 beschikbaar bij RVA
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Thematische verloven

❖ Ouderschapsverlof

❖ Verlof voor medische bijstand

❖ Palliatief verlof

❖ Verlof voor mantelzorg

Als de werknemer hiervoor de onderbrekingsvergoeding ontvangt van de RVA, 
worden deze verloven volledig gelijkgesteld op basis van een normaal fictief loon.

De pensioenhervorming heeft hier niets aan veranderd.

https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren-attesten
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Landingsbaan (55+) 
Werknemers van 60 jaar en meer 

• leeftijdsvoorwaarde : vanaf 55 jaar 60 jaar,
• Loopbaanvoorwaarde : 25 jaar loontrekkende in privésector
• Anciënniteit  bij zijn werkgever : in dienstverband gewerkt hebben tijdens 

min. 24 maanden die de aanvraag vooraf gaat.

Tewerkstellingsvoorwaarden 

1/2-tijds landingsbaan tijdskrediet

24 opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving die 
u aan de werkgever geeft, 
werkte u voltijds; of minstens 3/4-tijds van een voltijdse betrekking;

Tijdskrediet voor personen jonger dan 55jaar werd afgeschaft 01/04/2017
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Werknemers van 55 60jaar en meer 

Tewerkstellingsvoorwaarden 

1/5-tijds landingsbaan tijdskrediet

24 opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving die u aan de werkgever geeft, 
werkte u :

=> voltijds; of 4/5-tijds in het kader van het algemeen stelsel van tijdskrediet 1/5, bekomen in 
toepassing van cao 103 (dit wil zeggen een tijdskrediet waarvoor de schriftelijke kennisgeving aan de 
werkgever werd verricht vanaf 01.09.2012);

Of
=>  4/5-tijds in het kader van het algemeen stelsel van tijdskrediet 1/5, bekomen in toepassing van 
cao 77bis (dit wil zeggen een tijdskrediet waarvoor de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever werd 
verricht vóór 01.09.2012).

Welke vormen van tijdskrediet einde loopbaan ?

- Vermindering van de loopbaan met ½ (min. 3 maand)

- Vermindering van de loopbaan met 1/5 (min. 6 maand)

Er is geen beperking in looptijd =>  d.w.z.. tot aan uw pensioen.

Hoe aanvragen : idem formulier, bij werkgever en RVA
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Standaard : Onderbrekingsvergoeding vanaf de leeftijd van 60 jaar,  

https://www.fediplus.be/einde-tijdskrediet-einde-loopbaan-en-het-recht-op-
uitkeringen/?lang=nl

=> uitzonderingen vanaf 55/57 jaar voor de werknemers die op het ogenblik van de 
kennisgeving hun werkgever (ifv. Paritair Comité/Cao- Sectoraal Cao is vereist!) schriftelijk 
melden kunnen
wel een onderbrekingsvergoeding krijgen (cfr. IPA 2019/2020) indien men:

• 35 jaar loopbaan heeft  

• of ten minste 5 jaar een zwaar beroep uitgeoefend hebben,  in de voorbije 10 

kalenderjaren; of ten minste 7 jaar de laatste 15 jaar; of ten minste 20 jaar in eens 
stelsel met nachtprestaties;

• of in de bouwsector gewerkt hebben mits voorlegging van een attest van  
werkonbekwaamheid van de arbeidsgeneesheer

• en in sommige gevallen voor de ondernemingen in herstructurering of 
moeilijkheden

Hoe de 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende berekenen?

U moet alle arbeids- en gelijkgestelde dagen optellen sinds het begin van uw loopbaan. De som van die dagen 
moet vervolgens worden gedeeld door 312 om het aantal jaar beroepsverleden te berekenen. Als het resterende 
saldo groter is dan of gelijk is aan 156 dagen, mag het aantal jaar worden afgerond naar de hogere eenheid.  
(periodes als zelfstandige of ambtenaar tellen NIET mee!)

Recht op onderbrekingsvergoeding van de RVA

45

http://www.fediplus.be/index.php/nl
https://www.fediplus.be/einde-tijdskrediet-einde-loopbaan-en-het-recht-op-uitkeringen/?lang=nl


Geleidelijke 
evolutie van de 
leeftijd die 
toegang geeft tot 
de afwijkende 
voorwaarden

https://www.fediplus.be/einde-tijdskrediet-einde-loopbaan-en-het-recht-op-uitkeringen/?lang=nl
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Geleidelijke evolutie van de leeftijd die toegang 
geeft tot de afwijkende voorwaarden

https://werk.belgie.be/nl/themas/paritaire-comites-en-collectieve-arbeidsovereenkomsten-caos/collectieve-4 47
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De 
Gelijkstellingen 

• Tijdskrediet einde loopbaan vanaf de leeftijd van 55 jaar : voor een ½ 
tijds of 1/5

=> gelijkgesteld op basis van het minimum gewaarborgd recht van 
25.833,78€ (index 147,31 – 01/03/2020) tenzij :

• Dit is ingegaan voor 01/01/2012 of vanaf 2012 maar in gegaan is 
voor 28/11/2011;

• Indien dit opgenomen werd in het kader van een onderneming in 
moeilijkheden/herstructurering:

• Toegekend aan werknemers die een zwaar beroep uitoefenen

• Tijdskrediet einde loopbaan vanaf de leeftijd van 60 jaar : 

• De eerste 312 dagen tijdskrediet na 60 j. worden gelijkgesteld (di. 2 
jaar voor een half tijds en 5 jaar voor een 1/5) voor de periode 
onmiddellijk genomen na de maand van de 60° verjaardag aan het 
normaal fictief loon.  

=> Daarna gelijkstelling op basis van beperkt fictief loon.

• Thematische verloven: ouderschapsverlof, palliatieve zorgen of zorgen 
voor een zieke, blijven volledig gelijkgesteld.  Evenals de 4 maand 
ouderschapsverlof zonder onderbrekingsvergoeding voor de ouders 
waarvan het kind geboren is voor 8 maart 2012,
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Landingsbanen 
55+ : 

Periode VÓÓR je 60 jaar :

 Basis regel : gelijkstelling op basis van min. recht per 
loopbaanjaar (25.833,78€ – 01/03/2020)

Uitzonderingen : bepaalde periodes van tijdskrediet voor 
oudere werknemers toch gelijkgesteld worden op basis 
van het normaal fictief loon (en dus zonder invloed op het 
pensioenbedrag)

Periode NA je 60 jaar :

=> voor de periode na je 60 jaar krijg je max. 312 dagen 
gelijkgesteld aan het normaal fictief loon. (= reëel loon)

(= 2 jaar voor ½ tijds, of 5 jaar voor voltijds), daarna 
op basis van min. recht.

Thematisch : volledige gelijkstelling
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Tijdskrediet – Stelsel Landingsbanen 

onderbrekingsvergoedingen (forfaitair)

1/2-tijds tijdskrediet   (01/03/2020)

Samenwonende werknemer(1) Alleenwonende werknemer(2)

Brutobedrag 518,52 EUR 518,52 EUR

Nettobedrag 337,04 EUR 429,60 EUR

1/5-tijds tijdskrediet
Samenwonende werknemer (1)

Brutobedrag 240,85 EUR

Nettobedrag 156,56 EUR

Alleenwonende werknemer (2)

Zonder kinderen ten laste
Met één of meerdere kinderen ten 
laste

Brutobedrag 290,65 EUR 290,65 EUR

Nettobedrag 188,93 EUR (3) 240,81 EUR (4)

(1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
Bedrijfsvoorheffing = 35%.
(2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.
(3) Bedrijfsvoorheffing = 35%.
(4) Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.
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Pensioenplanning : toepassing van eindeloopbaan criteria

Vanaf 60 jaar : 4/5 - 1/5 tijdskrediet 
Jaar Leeftijd Gepresteerde dagen Gelijkgestelde dagen Beperkt gelijkgestelde dagen

2020 60 250 62 0

2021 61 250 62 0

2022 62 250 62 0

2023 63 250 62 0

2024 64 250 62 0

312
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Pensioenplanning :

toepassing van 
eindeloopbaan 
criteria

Salaris : 50.000 € bruto/jaar – 4/5-1/5 tijds met toepassing 
van minimum recht.

250/312 x 50.000€ x 60%/45 jaar = 534,18€                              

62/312 x 50.000€ x 60%/45 jaar = 132,47€

per jaar :         666,66€

=> Gelijkstelling aan normaal fictief loon voor de eerste 312 
dagen tijdskrediet

Vanaf de leeftijd van 60 jaar
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Pensioenplanning : toepassing van eindeloopbaan criteria

Vanaf 60 jaar : 1/2 tijdskrediet 
Jaar Leeftijd Gepresteerde dagen Gelijkgestelde dagen Beperkt gelijkgestelde dagen

2020 60 156 156 0

2021 61 156 156 0

2022 62 156 0 156 ➔ verlies 14,04€/maand

2023 63 156 0 156 ➔ verlies 14,04€/maand

2024 64 156 0 156 ➔ verlies 14,04€/maand

Totaal verlies bedraagt 

14,04€ x 3 = 42,12€/Bruto/maand

312
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Pensioenplanning : 
toepassing van 
eindeloopbaan 
criteria

Salaris : 50.000 € bruto/jaar – ½ tijds met toepassing van minimum 
recht.

156 gepresteerde dagen/312 x 50.000€ x 60%/ 45jaar   =          333,33€

156 gelijkgestelde dagen/312 x 25.833,78€ x 60%/ 45 jaar   =   172,23€

per jaar :    505,56€

42,13 €/maand

156/312 x 50.000€ x 60%/45 jaar = 333,33€                          

156/312 x 50.000€ x 60%/45 jaar = 333,33€

per jaar  :    666,66€

55,56 €/maand

13,43€/maand

Pensioen 
Quotiteit

Verlies

Pensioen 
Quotiteit

Vanaf de leeftijd van 60 jaar
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Tax-calc

• een simulatie van de eindbelasting op pensioen + loon voor (toegelaten) arbeid 
kan nuttig zijn

• Tax-calc ( = berekeningsmodule personenbelasting)

Via het Tax-Calc van de FOD Financiën kunt u op anonieme wijze berekenen welk 
bedrag aan personenbelasting u verschuldigd bent of welke som u zal worden 
teruggestort. 

Vak V : pensioen → code 1211/ 1228/ 1229 + bedrijfsvoorheffing code 1225
(andere Pensioenen/Wettelijke pensioenen/Overlevingspensioenen)  

Vak IV : loon       → code 1250  + bedrijfsvoorheffing  code 1286 

• Tax-on-web is de ‘online dienst’ voor de aangifte van de  personenbelasting (via 
het internet) en via www.myminfin.be is ‘online beheer’ van uw elektronisch 
fiscaal dossier mogelijk.
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Kunt u uw arbeidsprestaties verminderen zonder uw 
voltijdse rechten te verliezen?

Wie recht heeft op voltijdse werkloosheidsuitkeringen en deeltijds begint te werken, kan onder bepaalde voorwaarden 
het statuut krijgen van deeltijdse werknemer met behoud van rechten. 

Soms heb je zelfs recht op een aanvullende RVA-uitkering.

Wat is deeltijds werk met behoud van rechten?

• Om onder het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten te vallen, moet 
de deeltijdse arbeidsduur minstens 1/3 zijn van een voltijdse tewerkstelling (behalve 
uitzonderingen).

• Je moet voldoen aan alle voorwaarden om uitkeringen als voltijdse werknemer te 
genieten, op het ogenblik dat je deeltijds begint te werken of:

• op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag na je beroepsinschakelingstijd, als je een jonge 
werknemer bent die zijn studies of leertijd heeft beëindigd;

• op het einde van de termijn gedekt door een verbrekingsvergoeding van een voltijdse 
arbeidsovereenkomst of op het einde van de opzeggingstermijn na een voltijdse 
betrekking, als je tijdens deze termijn deeltijds bent beginnen werken;

• op het ogenblik van de overgang van een voltijdse naar een deeltijdse betrekking in het 
kader van een goedgekeurd herstructureringsplan, een bedrijfsplan tot herverdeling van 
de arbeid of een tewerkstellingsakkoord.
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Kunt u uw arbeidsprestaties verminderen zonder uw 
voltijdse rechten te verliezen?

We onderscheiden 3 categorieën van deeltijdse werknemers:

• gelijkgesteld met voltijdse werknemers

• deeltijds aan het werk

• vrijwillig deeltijdse werknemers

Gelijkgesteld met voltijdse werknemers

• Dit zijn werknemers die deeltijds werken maar waarvan het loon een referteloon bereikt.

• Ze zijn daarom gelijkgesteld met voltijdse werknemers. Op basis van hun tewerkstelling en onder bepaalde voorwaarden kunnen zij het recht op normale werkloosheidsuitkeringen verwerven.

Deeltijds aan het werk

• Dit zijn werknemers die tijdens hun werkloosheid een deeltijdse activiteit zijn gestart. Voor deze werknemers geldt dat zij kunnen genieten van een statuut 'behoud van rechten' en, onder bepaalde 
voorwaarden, in aanmerking komen voor een inkomensgarantie-uitkering (IGU).

• Statuut 'behoud van rechten':

• Om dit stelsel te genieten moet de werknemer een ‘aanvraag voor behoud van rechten’ indienen binnen een termijn van 2 maanden vanaf het begin van de tewerkstelling.

• De aanvraag die moet worden ingediend bij de RVA bestaat uit een elektronische aangifte van de werkgever en van een document C131A-werknemer, via de site van de RVA of vakbond.

• Als hij zijn deeltijdse job verliest of tijdelijk werkloos wordt, dan krijgt de werknemer die dit statuut heeft gekregen, opnieuw recht op ‘volledige’ werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen zoals het geval 
was vóór zijn tewerkstelling.

• Inkomensgarantie-uitkering (IGU): onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer met behoud van rechten ook een uitkering bovenop het loon krijgen.

• Om deze uitkering te krijgen, moet hij een aanvraag doen bij het HVW of vakbond. Bovendien moet hij ook zijn gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling informeren.

• Aan het eind van elke maand bezorgt hij het HVW of vakbond een controledocument C3-deeltijds. Nadien zal de uitkering worden berekend op basis van een aangifte van de werkgever.

• Deze aanvraag is onderworpen aan een aantal verplichtingen.

Vrijwillig deeltijdse werknemers

• Vrijwillig deeltijdse werknemers hebben recht op werkloosheidsuitkeringen onder bepaalde voorwaarden. Ze krijgen ‘halve’ uitkeringen waarvan de hoogte wordt berekend op basis van de prestaties 
en in zover toegelaten is in dit stelsel.
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https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/index.html
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Wij danken u voor uw 
aandacht…

Heeft u vragen?.. contacteer ons…

www.fediplus.be info@fediplus.be
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