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Wie is Fediplus

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

gepensioneerden,  lobbyen, 
informatieverschaffing

• Seminaries en vormingen
• Culturele activiteiten onder leden
• Lidgeld 38€-49€/jaar
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1ste pijler
Wettelijke 
pensioenen 

RVP/PDOS/RSVZ  => 
FPB.BE

De 3 pijlers

2de pijler
Aanvullende 
pensioenstelsels (AP)
verbonden aan de 
beroepsactiviteit 

Groepsverzekering

3de pijler
Individuele 
pensioenopbouw

Levensverzekering
Pensioensparen
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De grote principes/stelsels

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

2/ Zelfstandigen 
- Basis van aangifte inkomsten (geplafonneerd) over 45 jaar
- onderscheid tussen pensioen alleenstaande (60%) en gezinspensioen (75%)

3/ 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

4/ 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 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 

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


Statutair # Contractueel
Contractuele ambtenaren hebben andere arbeidsvoorwaarden dan hun statutaire collega’s. 

- minder loon, minder pensioen en minder werkzekerheid.

=> Er zijn plannen voor een nieuw, eenvormig, ambtenarenstatuut, maar zover is het nog niet.
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1. Minder loon: 
• Contractuelen en statutairen starten met hetzelfde loon. En ze krijgen om de paar jaar dezelfde 

salarisverhoging. Die is vastgelegd in salarisschalen. Maar na een aantal jaar komen statutaire 
personeelsleden in een hogere salarisschaal terecht, terwijl de meeste contractuele collega’s altijd in 
dezelfde, lagere salarisschaal blijven zitten. Ook al krijgen ze dus allebei even vaak een salarisverhoging, 
toch zal een statutaire ambtenaar op het einde van de rit meer verdienen dan zijn contractuele collega.

2. Minder pensioen:
• De wettelijke pensioenen voor statutaire ambtenaren zijn heel wat voordeliger dan die voor 

contractuelen. Dat komt omdat het pensioen voor contractuelen, net als in de privé, wordt berekend op 
basis van het loon over heel de carrière. Bij statutairen tellen alleen de laatste tien jaar van de carrière –
en normaal gezien zijn dat de best betaalde jaren. => Groepsverzekering voor Contractuelen

3. Minder uitkeringen:
• Statutairen krijgen tijdens hun ziekte hun volledige loon doorbetaald. 

Contractuelen vallen echter na een aantal dagen gewaarborgd loon terug op een uitkering van het 
ziekenfonds. (eerst bedraagt de uitkering nog 60% van het loon, later kan dat tot 40% dalen.
Een contractuele bediende valt na dertig dagen terug op het ziekenfonds. 
Iemand met een arbeiderscontract al na veertien dagen. 
Hetzelfde geldt voor moederschapsrust en vaderschapsverlof. 
Statutairen blijven de hele tijd hun volle loon houden, maar contractuelen vallen terug op een uitkering 
van het ziekenfonds



Statutair # Contractueel
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4. Minder verlof:
Contractuelen en statutairen hebben evenveel vakantiedagen per jaar. Maar voor andere verloven, zoals 
loopbaanonderbreking of onbetaald verlof, zijn statutaire ambtenaren beter af.

• Contractuelen kunnen slechts één jaar onbetaald verlof nemen. 
• Statutairen kunnen tot vijf jaar onbetaald verlof nemen (al zijn vier jaar daarvan een gunst). 
• Gewone loopbaanonderbreking 

Contractuelen:  altijd een gunst. De baas kan zo’n verzoek dus altijd weigeren.
Statutairen: is in vele gevallen een recht, en kan de chef het verzoek dus niet weigeren.

Speciale loopbaanonderbrekingen, zoals ouderschapsverlof of palliatief verlof, zijn altijd een recht, zowel voor 
contractuelen als voor statutairen.

5. Minder werkzekerheid
• Vele contractuele collega’s hebben een vervangingscontract, of zijn voor een tijdelijke opdracht aangeworven. 

Dat betekent dat ze na afloop van hun contract, weer op zoek moeten naar nieuw werk.
• Maar ook wie een contract van onbepaalde duur heeft, heeft minder werkzekerheid dan zijn statutaire collega’s. 

Het is immers makkelijker om een contractueel personeelslid te ontslaan. Net als in de privésector volstaat het 
om een opzegtermijn of opzegvergoeding te geven. 
Statutairen daarentegen mogen maar in een beperkt aantal gevallen ontslagen worden, en er gaat een heuse 
interne procedure aan vooraf.



Statutair # Contractueel
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6. Minder interne mobiliteit
Bevorderingen zijn nu ook voor contractuelen mogelijk, zowel binnen het eigen niveau (bv. hoofdassistent of 
hoofdmedewerker) als naar een hoger niveau.

Er zijn echter nog andere mogelijkheden om intern van job te veranderen, en die zijn niet altijd toegankelijk voor 
contractuele collega’s. 

Zoals herplaatsing: is een manier om een nieuwe of aangepaste functie te  zoeken als je je huidige 
functie niet meer kunt uitoefenen door reorganisaties, of om persoonlijke of medische redenen.

Voor een aantal zaken zijn contractuelen wel beter beschermd. 
Sommige arbeidsvoorwaarden staan op papier in het arbeidscontract, en die mogen niet 
zonder uw toestemming gewijzigd worden.
• Zo kun je als contractueel niet zomaar naar een andere standplaats overgeplaatst 

worden, omdat dat een inbreuk is op een bepaling in het contract.
• Statutairen kunnen in principe wel zonder inspraak naar een andere standplaats 

overgeheveld worden, want zij hebben geen arbeidscontract.

Bovendien hebben contractuelen meer onderhandelingsmogelijkheden over hun loon. Wie goed kan 
onderhandelen, kan dus een mooiere deal uit de brand slepen dan bij een statutaire benoeming. In de 
praktijk zijn het enkel specifieke, hooggekwalificeerde contractuelen die zich zo’n onderhandeling 
kunnen permitteren.



Statutair # Contractueel

9

Het gemiddelde pensioen van een werknemer in ons land bedraagt ongeveer 1.200 euro per maand. 

Dat van de ambtenaar is meer dan dubbel zo hoog: 2.600 euro. 

Let wel: voor een contractueel kan de werkgever een tweede pensioenpijler voorzien, de zogenaamde 

groepsverzekering, die het bedrag van het wettelijk pensioen flink kan verhogen. Ambtenaren kunnen geen 

beroep doen op die tweede pensioenpijler, gezien hun gunstiger wettelijk pensioenstelsel.

Voor de federale ambtenaren en de Vlaamse lokale besturen

Per 12 maanden dienstanciënniteit krijgt een ambtenaar maximum 21 werkdagen ziekteverlof. Het aantal dagen ziekteverlof 

waarop men recht heeft, wordt verminderd met bepaalde niet-verrichte prestaties, bijvoorbeeld halftijdse vervroegde 

uittreding en verlof voor loopbaanonderbreking.

Als een ambtenaar nog geen 36 maanden dienstanciënniteit heeft, heeft hij recht op een voorschot van 63 dagen 

ziekteverlof. De niet-opgenomen dagen ziekteverlof kan men opsparen over al de werkjaren heen, en als dit ziektekapitaal 

uitgeput is, wordt de ambtenaar in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst. Dan ontvang hij 60% van zijn wedde (en niet 

begrensd zoals bij contractuelen).

Voor de Vlaamse ambtenaren

De Vlaamse ambtenaren hebben gedurende hun loopbaan recht op een ‘teller’ van 666 werkdagen ziekteverlof. De 

ziektedagen worden hiervan in mindering gebracht. Er bestaat voor hen geen disponibiliteitsregeling zoals bij de federale en 

lokale ambtenaren.

Netto-loonverschil door andere RSZ-regeling

Ambtenaren kunnen door hun vastheid van benoeming in principe niet werkloos worden. 

Wanneer ambtenaren ziek zijn, bekomen ze ook geen uitkeringen van de mutualiteit. 

Daarom wordt er op de wedde van een ambtenaar minder RSZ-bijdragen ingehouden: een ambtenaar betaalt 

niet mee voor de tak werkloosheid en de tak uitkeringen van de sociale zekerheid. 

Dit betekent dat op het loon van een ambtenaar 11,05% RSZ-bijdragen worden ingehouden (3,55% voor de tak 

gezondheidszorgen en 7,5% pensioenbijdrage). 

Bij een contractueel bedraagt dit 13,07%. 

=>Concreet heeft dit als gevolg dat een ambtenaar meer netto loon overhoudt dan een contractuele 
werknemer.



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

2021
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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 (2021)

66 jaar (2025)

67 jaar (2030)
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Vervroegd pensioen : 

gaat in vóór de wettelijke pensioenleeftijd : 

=>  Leeftijdsvoorwaarde
en

=> Loopbaanvoorwaarde

Het vervroegd pensioen

u moet voldoen aan   2 voorwaarden:
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2019/2021 63 jaar 42 jaar
60 jaar, bij loopbaan van 44 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 43 jaar

Wanneer kan u met vervroegd pensioen?
(bij tantième 1/60)
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Principe van de berekening van het pensioen 
(ambtenaren) 

Referentiewedde 
(gemiddeld loon over de 

laatste 10 jaren)

Aanneembare 
dienstjaren

X Tantième 
(1/60)

RP =  RW x D x T

Rechthebbende :
Vast benoemd en daarmee gelijkgestelde 
personeelsleden (zoals stagiairs) 

▪Van de openbare federale diensten
▪Van de ministeries van de 
Gemeenschappen en de regio’s
▪Van de provinciegouverneurs en de 
arrondissementscommissarissen
▪Van de ministeries van erkende 
erediensten
▪Van de magistratuur, de geïntegreerde 
politie (militairen en rijkswacht)
▪Van het onderwijs
▪Van instellingen van openbaar nu 
(parastatalen, para-regionalen,…) 
▪Van specifieke inrichtingen : Rekenhof, 
Arbitrage hof, Raad van State..
▪Van de oude kaders in Afrika
▪Van sommige gemeentediensten, 
OCMW, intercommunales aangesloten 
aan het DIBISS
▪Van het personeel van Proximus, 
Belgocontrol, Bpost en NMBSHet pensioen mag max. ¾ van de referentiewedde bedragen
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Pensioenrecht
Toekenningsvoorwaarden

 Vast benoemd en daarmee gelijkgestelde personeelsleden (zoals stagiairs) 

 De minimum leeftijd bereikt hebben in geval van pensionering bij fysische 
ongeschiktheid

 Een minimum aantal jaren loopbaan kunnen aantonen (geschrapt sinds 
01/05/2019)

 Een aanvraag indienen

Afwijkende voorwaarden voor het rijdend personeel van
• de NMBS (55 jaar/30 jaar)
• Militairen en oude rijkswachters : 54 jaar

=> Voor werknemers bij de NMBS, zal de leeftijd opgetrokken worden naar 57 jaar en 
38 dienstjaren in 2018, en in 2030 naar 63 jaar en 40 jaar dienst.
=>Voor de militairen is er voorlopig geen wijziging (blijft op 54 jaar) indien ze 45 jaar 
oud waren op het ogenblik van de transfert naar de nieuwe werkgever van de 
openbare sector.  Er zijn wel preferentiële leeftijdsvoorwaarden (56, 59 of 61 jaar). 
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Berekening pensioen openbare sector

 Rustpensioen = Referentiewedde x aanneembare dienstjaren x tantième

 Maximum = gelijk aan 3/4 van de wedde die dient als grondslag voor de pensioenberekening

 Referentiewedde = gemiddeld loon over de laatste 10 – of – 5  jaren.  (5 jaar voor 
personen die 50 waren op 1 jan. 2012). 

Uitzonderingen : 

 Personen gepensioneerd wegens lichamelijke ongeschiktheid
 => De berekening van dit gewaarborgd minimum zal steeds gebeuren op basis van de gemiddelde 

wedde van de laatste 5 jaar, 

 In de berekeningen vóór de pensioenhervorming werden sommige pensioenen berekend 
op de laatste wedde. 

 Deze en alle andere pensioenen die op een basis van minder dan 5 jaar werden berekend, zullen vanaf 1 
januari 2012 berekend worden op basis van de gemiddelde wedde van de laatste 4 jaar. 
Bijvoorbeeld : pensioenen NMBS, bepaalde gemeentepensioenen…

 Indien het bedrag van het pensioen berekend op basis van de gemiddelde wedde van de 
laatste 10 jaar (of volledige duur indien minder dan 10 jaar) lager is dan het Gewaarborgd 
minimum voor alleenstaanden (€1.392,95/maand), wordt het pensioen her-berekend op 
basis van de laatste 5 jaar, zonder dat het nieuw bekomen pensioenbedrag hoger mag zijn 
dan het gewaarborgd minimum.
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Voordelige loopbaanbreuk
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Tantième 1/60:
o Meest voorkomend.

Tantième 1/55: 
o Onderwijs (kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs) 
o Niet-rijdend personeel NMBS 

Tantième 1/50 
o Actieve diensten (o.a. postbodes, douaniers, loodsen, luchtverkeerleiders …) 
o Leden van een operationeel korps van een brandweer die rechtstreeks deelnemen aan de brandbestrijding 
o Leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie 
o Militairen van het actief kader (niet voor militaire dienstplicht) 
o Overgeplaatste militairen (naar een andere openbare werkgever) 
o Veiligheidsbeambten (vervoer van gevangenen) 
o Bedienaars van de andere erediensten dan de Rooms-katholieke 
o Onderwijzers in de strafinrichtingen en rijks observatie gestichten 
o Overgedragen personeelsleden van de RMT (die actieve diensten verrichten)
o N.B.: Enkele gemeentelijke overheden kennen voor bepaalde diensten, administratieve en andere, een loopbaanbreuk van 1/50 of 

1/55 toe ten laste van hun eigen budget. Ook de RTBF kent een loopbaanbreuk van 1/55 toe aan ambtenaren die administratieve 
diensten vervullen ten laste van zijn eigen budget. 

Tantième 1/48 voor prestaties vanaf 1 januari 2012: 
o Rijdend personeel NMBS 
o Magistraten van de rechterlijke orde , Raad van State , Grondwettelijk Hof 
o Rekenhof 
o Ombudsmannen 
o Bedienaars van de Rooms-katholieke eredienst 
o Universiteitsprofessoren 
o Lokale mandatarissen 
o (adjunct-)arrondissementscommissaris 
o Vaste Comités P en I 
o (Vice-)provinciegouverneur



Evolutie van het vervroegd pensioen bij 
toepassing van de verhogingscoëfficiënt

Jaar Min. leeftijd Loopbaan
(in jaren)

1/60 
Coëfficiënt 1 

1/55
Verhogings-
coëfficiënt

Loopbaan
1/50

Verhogings-
coëfficiënt

Loop
baan

1 1,0910 1,1999

2013 60 jaar en 6 
maanden

38 jaar 1 1,0909 34,83 1,2001 31,67

2014 61 jaar 39 jaar 1 1,0908 35,75 1,2001 32,50

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

61,5 jaar
62 jaar

62,5 jaar
63 jaar
63 jaar
63 jaar
63 jaar

40 jaar
40 jaar
41 jaar
41 jaar
42 jaar
42 jaar
42 jaar

1
1
1
1
1
1
1

1,0908
1,0908
1,0649
1,0401
1,0500
1,0500
1,0500

36,67
36,67
38,50
39,42

40
40
40

1,2001
1,2001
1,1714
1,1443
1,1200
1,0957
1,0722

33,33
33,33

35
35,83
37,50
38,33
39,17

Vanaf 
2022

63 jaar 42 jaar 1 1,0500 40 1,0500 40

181/60 1/55 1/50 



Uitzonderingen lange loopbaan (op 61 jaar)
Uitzondering lange loopbaan 1/60 1/55 1/50

Jaar Minimum 
leeftijd

Loop
baan (in 
jaren)

Coëfficiënt Verhogings-
coëfficiënt

Loop
baan

Verhogings-
coëfficiënt

Loop
baan

2020 61 43 1 1,0500 40,95 1,0957 39,24

2021 61 43 1 1,0500 40,95 1,0722 40,10

2022 61 43 1 1,0500 40,95 1,0500 40,95

Uitzonderingen lange loopbaan (op 60 jaar)

2020 60 44 1 1,0500 41,90 1,0957 40,16

2021 60 44 1 1,0500 41,90 1,0722 41,04

2022 60 44 1 1,0500 41,90 1,0500 41,90
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 Wanneer een periode van onderbreking zich bevind in de referentieperiode, zal men zich 
baseren op de verloning die men zou bekomen hebben indien er geen onderbreking zou 
zijn.

 Tantièmes 1/60  (verhogingscoëfficient)
 In sommige gevallen 1/55 1/50 1/48 1/35..1/12 maar sinds 2012 werd alles teruggebracht tot max. 1/48

 Behalve voor personen die 55 jaar waren op 1 jan. 2012

 Duur van de loopbaan = Totaal van gepresteerde en gelijkgestelde periodes
 Effectieve tewerkstelling

 Opgelet : periodes gepresteerd als contactueel, gevolgd door een definitieve benoeming , ten laatste 30/11/2017 zullen 
aangenomen worden in de openbare sector,

 De wet van 30 maart 2018, voorziet een gemengd pensioen voor contractuelen die benoemd werden na 30/11/2017

 Gelijkgestelde periodes
 Militaire dienst, gewetensbezwaarde

 Diplomabonificatie indien het diploma een vereiste was voor de functie
 Vermindering van deze termijnen met 6 maanden per jaar vanaf 2016 bij vervroegd pensioen en volledige opheffing van het 

bonificatiesysteem vanaf 2030

 Vergoede periodes van afwezigheid ifv. de activiteit
 Jaarlijks verlof, afwezigheid door ziekte, uitzonderlijk verlof, verlof voor verminderde prestatie voor medische redenen enz.

 Periodes van afwezigheid in het kader van het loopbaankrediet (KB 442) zullen meetellen voor een zeker percentage van reel 
gepresteerde diensten

 Periodes van volledige of gedeeltelijke onderbreking

 Peridoes van niet vergoede afwezigheid gelijkgesteld met de dienst maar voor 31/12/1982
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Berekening pensioen openbare sector



Berekening pensioen

 Gelijkgestelde periodes (vervolg)
 Periodes van niet vergoede afwezigheid gelijkgesteld met de dienst maar vóór 31/12/1982

 Afwezigheden in het kader van

 Vrijwillige 4 dagen week

 Deeltijds vervroegd vertrek

 Periode van TBS bij geen werk, zonder verloning voor personeel uit de onderwijssector

 Periode van verlof of terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen

 Sommige afwezigheidsperioden zijn nooit gelijkgesteld voor de pensioenberekening.
de perioden van loopbaanonderbreking die:

• niet gratis waren;
en

• U niet regulariseerde;
en

• die u niet meer kan regulariseren.

• de perioden van afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheden die niet 
gelijkgesteld zijn met tewerkstelling.

Uitzondering: het verlof toegekend wegens persoonlijke aangelegenheden dat maximaal één 
maand per kalenderjaar meetelt voor uw pensioen.
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Vanaf 365 ziektedagen

U wordt ambtshalve gepensioneerd op 
de eerste dag van de maand die volgt 
op de maand waarin u sinds 
uw 63e verjaardag in totaal 365 
kalenderdagen ziekteverlof en/of 
disponibiliteit wegens ziekte telt 
(opeenvolgend of verspreid over het 
jaar.

Het bedrag van uw pensioen wegens lichamelijke 
ongeschiktheid wordt op dezelfde manier 
berekend als het gewone rustpensioen voor 
ambtenaren.

 Bij een hoofdambt is er geen enkele leeftijds-
of loopbaanvoorwaarde.

 Bij een bijambt moet u:
• ook aan geen enkele leeftijdsvoorwaarde 

voldoen;
• maar wel minstens 10 aanneembare 

dienstjaren hebben.
Uitzonderingen:

• er is geen enkele loopbaanduur vereist als 
uw lichamelijke ongeschiktheid te wijten is 
aan:

• een arbeidsongeval;
• een ongeval van en naar het werk;
• een beroepsziekte.

• is uw ongeschiktheid toe te schrijven aan 
aandoeningen die te wijten zijn aan de 
uitoefening van uw werk, dan moet 
u minstens 5 dienstjaren hebben.

Personen gepensioneerd wegens 
lichamelijke ongeschiktheid
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De bevoegde medische dienst (meestal is dit Medex) verklaart u definitief lichamelijk 
ongeschikt;

https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/berekening/verschillende-soorten-pensioenen/ambtenaren/


 Wie op om het even welk ogenblik aan de voorwaarden voldoet 
om NU op vervroegd pensioen te vertrekken, behoudt deze 
voorwaarden ongeacht de latere werkelijke ingangsdatum van 
zijn pensioen.

 Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan in een andere 
categorie van personeel, behoudt men zijn eerder verworven 
rechten 

 Personen in december geboren, rustpensioenen die ingaan in de 
maand januari  worden onderworpen aan de voorwaarden van 
het voorgaande jaar.
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Andere overgangsmaatregelen 
#2016



Principe van de berekening van het pensioen 
(contractuele agenten = privé sector 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 herwaarderingscoëfficiënt x gezinstoestand (60% of 75%)
45 jaren
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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 2021 t.b.v. ……Wat is de jaarlijkse bijdrage voor mijn pensioen ?

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

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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Loopbaanonderbrekingen

Verschillende maatregelen werden genomen om de werknemer toe 
te laten zijn arbeidstijd te verminderen.

 Loopbaanonderbreking en andere stelsels van onderbreking kunnen 
een impact hebben op de berekening van het pensioen en 
overlevingspensioen.

 De periodes die in overweging genomen worden in de 
pensioenberekening variëren naargelang:
 Men definitief benoemd is (statutair) of contractueel 

 Of het gaat over onderbrekingsperiodes die volledig of deeltijds zijn

 Of het gaat over niet vergoede périodes van afwezigheid die gelijkgesteld 
zijn met de activiteit van de dienst

26



Loopbaanberekening bij afwezigheden 
(loopbaankrediet), invloed hiervan op uw pensioen 

=>Het jaar waarin de ambtenaar 55 jaar wordt, komt in aanmerking als basis voor 
de berekening. 

=> beperking tot 20/25% van de werkelijke prestaties.

 

Tussen 1951 tot 1955 kan het % schommelen in functie van de geboortedatum. 

Geboortedatum 55 jaar Beperkt 

°1945 
°1946 

2000 
2001 

20 % 
20 % 

 
°1947 
°1948 
°1949 
°1950 
°1951 
°1952 
°1953 
°1954 
°1955 

 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

 
25 % 
25 % 
25 % 
25 % 
25 % 
24 % 
23 % 
22 % 
21 % 

 

°1956 2011 20 % 

https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/berekening/verschillende-soorten-
pensioenen/ambtenaren/loopbaan 27
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Loopbaanberekening bij afwezigheden 
(loopbaankrediet), invloed hiervan op uw pensioen 
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Het loopbaankrediet omvat:
•perioden van loopbaanonderbreking;
en
•andere afwezigheidsperioden.

De perioden van loopbaanonderbreking en afwezigheid tellen enkel mee voor uw pensioen als ze een 
bepaald percentage van uw gewerkte perioden niet overschrijden (20 à 25 % in functie van uw 
geboortedatum). 
Het kan gaan om de volgende perioden:
•perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking:

• gratis gelijkgestelde perioden;
• geregulariseerde perioden waarvoor u de nodige bijdragen betaald hebt;
• de gelijkgestelde afwezigheidsperioden in het kader van halftijds werken of de 

vierdagenweek;
• Vlaams Zorgkrediet.

•Onbezoldigde afwezigheidsperioden ná 31 december 1982 die we voor uw pensioen beschouwen als 
gewerkt:

• verlof om dwingende redenen van familiaal belang;
• verlof voor verminderde prestaties om sociale of familiale redenen.

•afwezigheidsperioden in het kader van de:
• halftijdse vervroegde uittreding;
• vrijwillige vierdagenweek.

•verlofperioden (of terbeschikkingstelling) voorafgaand aan de pensionering, met toekenning van 
wedde of wachtgeld.

https://www.sfpd.fgov.be/nl/loopbaan/jaren/niet-gewerkte-perioden/


Loopbaanberekening bij afwezigheden 
(loopbaankrediet), invloed hiervan op uw pensioen 
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Volgende niet-betaalde afwezigheidsperioden tellen mee voor uw 
pensioenberekening en vallen niet onder het loopbaankrediet:

•uw gratis gelijkgestelde of geregulariseerde perioden van 
loopbaanonderbreking voor:

• palliatieve zorg;
• ouderschapsverlof;
• zorg aan een zwaar ziek familielid.

•uw verlof wegens dienstopdracht of politiek verlof dat gelijkgesteld is aan 
tewerkstelling;
•uw volledige of gedeeltelijke perioden van loopbaanonderbreking, 
geregulariseerd vóór 1 juli 1991;
•al uw geregulariseerde perioden van volledige of gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking waarbij u vóór de leeftijd van 60 jaar wegens lichamelijke 
ongeschiktheid op rust wordt gesteld.
In de 2 laatste gevallen mag de totale duur van alle afwezigheidsperioden die in 
aanmerking komen niet langer zijn dan 5 jaar.



Aanneembare periodes voor personen 
ouder dan 50 jaar

Voorbeeld 1:

Ambtenaar, steeds voltijds gewerkt, en die op het einde van de 
loopbaan 5 jaar loopbaanonderbreking neemt.

 30 jaar voltijds
 5 jaar LBO

 De limiet is 20%

 30 jaar x 20% => 6 jaar, geen overschrijding van de 5 jaar

 In ieder geval, de totale duur (35jaar) is aanneembaar. 
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Voorbeeld 2:
Ambtenaar die diverse mogelijkheden van werkonderbreking heeft 
gedurende zijn volledige loopbaan :

Loopbaan  Actief Afwezig 

5 jaar voltijds 5 jaar - 

2 jaar LO (1 jaar gratis en 1 jaar 
gevalideerd) 

- 2 jaar 

4 jaar halftijds omwille van 
Familiale redenen 

2 jaar 2 jaar 

23 jaar voltijds 23 jaar - 

4 jaar loopbaanonderbreking 
voorafgaand het pensioen 

- 4 jaar 

 30 jaar  8 jaar 
 

Aanneembare periodes voor personen
ouder dan 50 jaar

Geboren in 1950 (lim. 25%) = 30 jaar x 25% = 7,5jaar => 37,5 jaar aanneembaar
Geboren in 1952 (lim. 24%) = 30 jaar x 24% = 7,2jaar => 37,2 jaar aanneembaar
Geboren in 1953 (lim. 23%) = 30 jaar x 23% = 6,9jaar => 36,9 jaar aanneembaar
Geboren in 1957 (lim. 20%) = 30 jaar x 20% = 6 jaar   => 36 jaar aanneembaar
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De "gewone" loopbaanonderbreking 
Reglementering voor contractuele en statutaire werknemers 

van de lokale en provinciale besturen
en voor contractuele werknemers bij de andere 

overheidsbesturen.
indien u werkt bij een administratie of een openbare 

instelling afhangend van de Vlaamse overheid => Vlaams Zorgkrediet

Op wie is deze reglementering van toepassing? (KB 02.01.1991)
•het contractueel en statutair personeel van de plaatselijke en provinciale besturen 
en van de diensten die ervan afhangen (OCMW ’s …);
•het contractueel personeel van de openbare diensten, de ministeries en de 
instellingen die ervan afhangen (federaal/gewest/gemeenschap/rechterlijke 
orde/federale en lokale politie);
•het contractueel personeel van het onderwijs en de centra leerlingenbegeleiding;
•het personeel van de gemeenschapsuniversiteiten betaald door het patrimonium;
•het personeel van de kinderdagverblijven van de basisscholen van het 
gemeenschapsonderwijs;
•het contractueel en statutair personeel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
•op de diplomaten bij een diplomatieke zending in België, voor zover ze een 
geprivilegieerd statuut genieten krachtens het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 
inzake diplomatiek verkeer;
•op het personeel dat wordt tewerkgesteld door een internationale organisatie (en 
niet door een zending bij een internationale organisatie) met zetel in België. 32



Welke Vormen van “gewone loopbaanonderbreking” zijn er ?

➢De volledige loopbaanonderbreking;

➢De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het "algemeen stelsel“ 
(- 55 jaar);

➢De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het "eindeloopbaanstelsel“ 
(+55 jaar)

In principe is loopbaanonderbreking slechts mogelijk wanneer uw 
werkgever schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven.

 In een aantal gevallen hebt u echter RECHT op een loopbaanonderbreking:
• de contractuele personeelsleden van de federale besturen die minstens 12 

maanden zonder onderbreking bij dezelfde werkgever waren tewerkgesteld, 

• de personeelsleden, zowel statutair als contractueel van de lokale of 
provinciale besturen, 

• Indien u tewerkgesteld bent bij een gewest of een gemeenschap, dient u zich te 
wenden tot uw personeelsdienst om te weten of het recht op volledige of 
gedeeltelijke loopbaanonderbreking bestaat.

(? Rechtspositieregeling?)  RVA Tech
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De volledige loopbaanonderbreking

 periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden

 Over uw hele loopbaan mag u in totaal maximum 60 
maanden volledige loopbaanonderbreking nemen.

 De maximumduur van de volledige onderbreking is dezelfde, 
ongeacht uw leeftijd.

Op welke uitkeringen hebt u recht?

Opmerking: het bedrag van de uitkering is forfaitair. Het varieert 
dus niet op basis van uw loon. Hebt u echter minstens twee kinderen, 
waarvan het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een 
verhoogde uitkering.

Basisbedrag
Verhoogd bedrag 2de 

kind (*)
Verhoogd bedrag 3de of 

volgende kind (*)

Brutobedrag 435,76 EUR 477,22 EUR 518,71 EUR

Nettobedrag 391,62 EUR 428,88 EUR 466,17 EUR

34



De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het 
algemeen stelsel (-55 jaar)

Het betreft een stelsel van gedeeltelijke looponderbreking waarin u als voltijdse 
of deeltijdse werknemer uw arbeidsprestaties kunt verminderen vóór de leeftijd 
van 55 jaar.

Welke vormen van vermindering van prestaties kunt u krijgen ?
Als voltijds werknemer kunt u uw prestaties verminderen:
met 1/5 - met ¼ met 1/3 met ½

Als deeltijds werknemer met een arbeidsregime van minstens 3/4 van een voltijdse 
betrekking, kunt u uw prestaties verminderen tot ½

De duur van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het algemeen stelsel?
Sinds 01.01.2012 kunt u in het algemeen stelsel een gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking nemen gedurende:

•minimum: 3 maanden;
•maximum: 60 maanden.

De maximumduur van 60 maanden is voorzien voor alle vormen van gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking (1/5, 1/4, 1/3, 1/2), vóór de leeftijd van 55 jaar.
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De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het 
algemeen stelsel (-55 jaar)

Vermindering met ¼
Basisbedrag

Verhoogd bedrag 2de kind 
(*)

Verhoogd bedrag 3de of 
volgende kind (*)

Brutobedrag 108,94 EUR 119,31 EUR 129,68 EUR

Nettobedrag 90,26 EUR 98,85 EUR 107,44 EUR

Vermindering tot 1/2 Basisbedrag
Verhoogd bedrag 2de kind 

(*)
Verhoogd bedrag 3de of 

volgende kind (*)

Brutobedrag 217,87 EUR 238,62 EUR 259,33 EUR

Nettobedrag 180,51 EUR (1) 197,70 EUR (1) 214,86 EUR (1)

152,51 EUR (2) 167,04 EUR (2) 181,54 EUR (2)

141,62 EUR (3) 155,11 EUR (3) 168,57 EUR (3)
(1) Alleenwonende: Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.
(2) Samenwonende: Bedrijfsvoorheffing = 30 %.
(3) Samenwonende werknemer van 50 jaar of ouder die geen aanspraak kan maken op het eindeloopbaanstelsel. Bedrijfsvoorheffing = 35 %
(*) Hebt u minstens 2 kinderen waarvan het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

Vermindering met 1/3
Basisbedrag

Verhoogd bedrag 2de kind 
(*)

Verhoogd bedrag 3de of 
volgende kind (*)

Brutobedrag 145,23 EUR 159,07 EUR 172,91 EUR

Nettobedrag 120,33 EUR 131,79 EUR 143,26 EUR

Vermindering met 1/5
Basisbedrag

Verhoogd bedrag 2de kind 
(*)

Verhoogd bedrag 3de of 
volgende kind (*)

Brutobedrag 87,13 EUR 95,45 EUR 103,73 EUR

Nettobedrag 72,19 EUR 79,09 EUR 85,95 EUR
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De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het 
"eindeloopbaanstelsel“ (+55 jaar)

Het gaat om een stelsel van deeltijdse onderbreking dat het u mogelijk maakt om uw 
prestaties te verminderen tot aan uw pensioen, waarbij u een onderbrekingsuitkering 
geniet met een verhoogd bedrag (zie verder).
Opgelet!
Het eindeloopbaanstelsel is niet automatisch van toepassing voor de ambtenaren 
van alle openbare besturen!
Neem contact op met uw personeelsdienst om te weten op welk soort gedeeltelijke loopbaanvermindering u 
recht hebt.

Als u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen:
•met 1/5

•met 1/4
•met 1/3

•met ½

Als u deeltijds werkt met een arbeidsregime van minstens 3/4 van een voltijdse betrekking, kunt 
u uw prestaties enkel verminderen tot 1/2, dat wil zeggen de helft van een voltijdse betrekking.
Opmerking: het is niet verplicht om de gedeeltelijke onderbreking in het eindeloopbaanstelsel in 
één keer aan te vragen tot aan uw pensioen. Indien u uw prestaties niet wil verminderen tot aan 
uw pensioen, kunt u een periode naar keuze aanvragen, met een minimum van 3 maanden.
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De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het 
"eindeloopbaanstelsel“(+55 jaar)

U moet minimum 55 jaar zijn.

Uitzondering
Als u voldoet aan de afwijkende voorwaarden voorzien door de reglementering, is het 
mogelijk om vanaf 50 jaar toegang te krijgen tot het eindeloopbaanstelsel.
Opgelet! Die voorwaarden verschillen in functie van de breuk van vermindering van de 
prestaties die u wenst te krijgen.

Voorwaarden om het eindeloopbaanstelsel te verkrijgen vanaf 50 jaar

In geval van 1/5 looponderbreking  indien u zich in één van de volgende 2 situaties bevindt:

1. U hebt een "zwaar beroep" uitgeoefend

Opgelet! U moet dat zware beroep minstens 5 jaar hebben uitgeoefend in de loop van de 
voorbije 10 jaar of minstens 7 jaar in de loop van de voorbije 15 jaar.
Voor de toepassing van deze uitzondering zijn er drie categorieën van zware beroepen:

•arbeid in wisselende ploegen;
•arbeid in onderbroken diensten;
•het arbeidsregime met nachtarbeid.

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t16
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De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het 
"eindeloopbaanstelsel“(+55 jaar)

Voorwaarden om het eindeloopbaanstelsel te verkrijgen vanaf 50 jaar

2. Of U hebt een beroepsloopbaan van minimum 28 jaar.

Voor de jaren van tewerkstelling in de privésector, worden gelijkgesteld met voltijds 
vergoede dagen, de dagen van:

•moederschapsverlof;
•verlof naar aanleiding van de geboorte van een kind;
•adoptieverlof;
•moederschapsbescherming en de preventieve werkverwijdering van zwangere vrouwen;
•ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan.

Voor de jaren van tewerkstelling in de openbare sector, worden gelijkgesteld met dagen 
voltijds werkelijk gepresteerde diensten, de dagen van:

•verlof met behoud van wedde;
•moederschapsverlof;
•verlof naar aanleiding van de geboorte van een kind;
•adoptieverlof;
•moederschapsbescherming en de preventieve werkverwijdering van zwangere vrouwen;
•ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan. 39



De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het 
"eindeloopbaanstelsel“(+55 jaar)

In geval van vermindering van de prestaties met 1/3, met 1/4 of tot 1/2

Vanaf de leeftijd van 50 jaar in de vorm van een vermindering van de prestaties 
met 1/3, met 1/4 of tot 1/2 indien u een zwaar beroep hebt uitgeoefend waarvoor er een 
significant tekort aan arbeidskrachten bestaat.

•verpleegkundigen en verzorgend personeel in ziekenhuizen;
•verpleegkundigen en verzorgend personeel in rusthuizen en rust- en 
verzorgingstehuizen.

Voor de toepassing van deze bepaling, worden drie beroepen beschouwd als verzorgend 
personeel:

•de zorgkundigen;
•de kinesisten;
•de ergotherapeuten.
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De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het 
"eindeloopbaanstelsel“(+55 jaar)

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden om een gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking te bekomen in het eindeloopbaanstelsel?

Indien u nog geen 55 jaar bent of indien u niet voldoet aan een van de afwijkende 
voorwaarden om een gedeeltelijke loopbaanonderbreking te bekomen in het 
eindeloopbaanstelsel vóór de leeftijd van 55 jaar kunt u een gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking vragen in het algemeen stelsel, op voorwaarde dat u de 
reglementaire maximumduur van 60 maanden nog niet hebt uitgeput.

Opgelet, in het algemeen stelsel kunt u die gedeeltelijke loopbaanonderbreking 
slechts voor een beperkte periode bekomen (en niet tot aan de pensioenleeftijd) 
en is het bedrag van de uitkeringen betaald door de RVA minder hoog.
Opmerking: de volledige LO telt niet mee voor de pensioenberekening
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De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het 
"eindeloopbaanstelsel“(+55 jaar)

Vermindering met 1/3
Basisuitkering

Verhoogde uitkering 2de 
kind (*)

Verhoogde uitkering 3de 
kind of volgende (*)

Brutobedrag 290,45 EUR 304,34 EUR 318,15 EUR

Nettobedrag 240,64 EUR 252,15 EUR 263,59 EUR

Vermindering met 1/5
Basisuitkering

Verhoogde uitkering 2de 
kind (*)

Verhoogde uitkering 3de 
kind of volgende (*)

Brutobedrag 174,30 EUR 182,61 EUR 190,89 EUR

Nettobedrag 144,41 EUR 151,30 EUR 158,16 EUR

Vermindering met 1/4
Basisuitkering

Verhoogde uitkering 2de 
kind (*)

Verhoogde uitkering 3de 
kind of volgende (*)

Brutobedrag 217,87 EUR 228,25 EUR 238,62 EUR

Nettobedrag 180,51 EUR 189,11 EUR 197,70 EUR

Vermindering tot 1/2
Basisuitkering

Verhoogde uitkering 2de 
kind (*)

Verhoogde uitkering 3de 
kind of volgende (*)

Brutobedrag 435,76 EUR 456,47 EUR 477,22 EUR

Nettobedrag 361,03 EUR (1) 378,19 EUR (1) 395,38 EUR (1)

283,25 EUR (2) 296,71 EUR (2) 310,20 EUR (2)
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(1) Alleenwonende: Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.
(2) Samenwonende: Bedrijfsvoorheffing = 30 %.
(*) Hebt u minstens 2 kinderen waarvan het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.



De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het 
"eindeloopbaanstelsel“(+55 jaar)

Kunt u overgaan van gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het algemeen stelsel naar een 
gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel?

Ja, 
indien u werkt in een bestuur dat de specifieke gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het 
eindeloopbaanstelsel voorziet. 

Maar aangezien het om twee verschillende gedeeltelijke loopbaanonderbrekingen gaat 
(met een andere duur en andere uitkeringen), verloopt de overgang van de gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking in het algemeen stelsel naar de gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel niet automatisch. 

Met andere woorden, indien u de leeftijd bereikt die toegang geeft tot het 
eindeloopbaanstelsel tijdens een periode van gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het 
algemeen stelsel, worden uw uitkeringen niet automatisch verhoogd.

=> U moet een nieuwe aanvraag indienen.
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De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het 
"eindeloopbaanstelsel“(+55 jaar)

Welke formaliteiten moet u vervullen om een loopbaanonderbreking te 
genieten?

Ten aanzien van de werkgever
U deelt uw overheid mee op welke datum u de loopbaanonderbreking wenst 
te beginnen en hoelang ze zal duren.
(minstens 3 maanden voor de aanvang van de onderbreking, tenzij de 
overheid op uw verzoek een kortere termijn aanvaardt.)

Gelieve inlichtingen in te winnen bij uw personeelsdienst voor meer 
informatie over de modaliteiten van de aanvraag die moet worden ingediend 
bij uw werkgever.

Ten aanzien van de RVA

aanvraagformulier C61 Openbare sector.
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Algemene methode Berekening loopbaanduur bij vervroegd pensioen

Stappen Inhoud

1 Indeling per loopbaanbreuk 
Vooraf maakt u een zorgvuldig overzicht van uw loopbaan:
• indeling in kalenderjaren of periodes met zuivere loopbaanbreuken; 
• indeling in kalenderjaren met gemengde loopbaanbreuken; 
• indeling in kalenderjaren uit een ander pensioenstelsel; 
• indeling in kalenderjaren uit verschillende pensioenstelsels. 
Binnen deze indeling moet u volledige kalenderjaren en onvolledige kalenderjaren apart zetten

2 De duur van de militaire dienstplicht (of periode als gewetensbezwaarde) voegt u toe aan uw loopbaanoverzicht aan de periode met
loopbaanbreuk 1/60

3 Heeft u postsecundaire studies van het huidig niveau van een bachelor of een master gedaan en was het bezit van dit diploma een 
benoemingsvereiste, dan kan u een tijdsbonificatie van 2 of 3 jaar voor het bachelor niveau en 4 of 5 jaar voor het masterniveau in 
het loopbaanoverzicht toevoegen, naargelang het diploma dat men bezit.

4 Controleer in de basistabel het gewenste pensioneringsjaar, de voorwaarde inzake leeftijd en loopbaanduur voor een vervroegde
pensionering

5 Berekening fase 1: Tel per loopbaanbreuk de periode op en zet het resultaat om in maanden

6 Berekening fase 2 
De periodes die een loopbaanbreuk bevatten van 1/50 en 1/55 worden nu met de verhogingscoëfficiënt vermenigvuldigd. De 
verhogingscoëfficiënt vindt u terug in de betreffende tabellen. Onvolledige kalenderjaren die zonder de verhogingscoëfficiënt te
hebben toegepast geen 4 maanden geven, worden niet afgerond naar 12 maanden. Het is het aantal gepresteerde maanden 
vermenigvuldigd met de verhogingscoëfficiënt dat in rekening wordt gebracht. Onvolledige kalenderjaren die wel 4 maanden geven, 
worden afgerond naar 12 maanden. Als uit de berekening zou blijken dat de overheidsdiensten vermenigvuldigd met de coëfficiënt 
meer bedragen dan 12 maanden, dan mag dit resultaat behouden blijven.

7 U maakt de som van alle resultaten (periodes aan 1/60 + periodes aan 1/55 + periodes aan 1/50 + periodes in de privésector). 

8 Vergelijk nu het bekomen resultaat onder stap 7 met de vereiste loopbaanduurvoorwaarden voor het gewenste pensioneringsjaar die 
u in stap 4 heeft opgezocht. Indien het resultaat groter of gelijk is aan de vereiste minimale loopbaanduurvoorwaarde, dan kunt u op 
vervroegd pensioen gaan in het door u gewenste jaar. Indien de vereiste minimumloopbaanduur kleiner is, dan kunt u niet op 
vervroegd pensioen in het gewenste jaar. 
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Voorbeeld 1 ambtenaar geb. op 02/12/1956 wil met vervroegd pensioen op de leeftijd van 60 jaar 
(1° jan. 2017)

Loopbaan: - van 01/08/1975 tot 31/12/1975 legerdienst 
- van 01/03/1975 tot 31/12/1980 prestaties in privésector
- van 01/01/1981 tot 31/12/2016 prestaties in openbare dienst à 1/60
- van 01/01/1990 tot 31/12/1992, 3 jaar loopbaanonderbreking voltijds, waarvan 1 jaar niet gevalideerd.

Stappen Acties

1 Klassement per tantième

Privé sector 01/03/1975 tot 31/07/1975 en van 01/01/1976 tot 31/12/1980

Openbare sector à 1/60 01/01/1981 tot 31/12/2016

2 Verplichte militaire dienst : van 01/08/1975 tot 31/12/1975 à 1/60

3 Geen bonificatie voor studiejaren

4 Pensioen  2017- was 60 jaar in december 2016- min. vereiste loopbaan = 42 jaar = 504 maanden

5 Berekening eerste fase 

Privé 01/03/1975 tot 31/07/1975 = 5 maand (=> + 4 maand) dus afgerond naar 12 maand
01/01/1976 tot 31/12/1980 = 5 jaar = 60 maand                    TOTAAL : 72 maand

1/60 01/08/1975 tot 31/12/1975 = 5 maand, afgerond naar 12 maand
01/01/1981 tot 31/12/2016 = 36 jaar = 432 maand   Totaal: 12 + 432 = 444 maand
01/01/1990 tot 31/12/1992 : LBO : 36 maand waarvan 12 maand niet gevalideerd .              
TOTAAL  : 444 maand -12 maand= 432 maand

6 Berekening van de loopbaan, fase 2 (toepassing verhogings-coëfficiënt) : geen aanpassing, wegens geen 
tantième van 1/50 of 1/55

7 Totaal van de loopbaan : 72 + 432 = 504 maand

8 504 maand=min. loopbaanvoorwaarden in 2016 zijn behaald; hij kan met vervroegd pensioen op 
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Stappen Acties

1 Klassement per tantième : 

1/55 01/09/1978 tot 31/12/1978 (4m) en van 01/01/1979 tot 31/12/1999 (21j)

Openb. Sector 1/55 +
Privé sector
(in hetzelfde jaar)

Van 01/01/2000 tot 31/08/2000 à 1/55 
en 

van 01/09/2000 tot 31/12/2000 privé

Privé sector 01/01/2001 tot 31/12/2015 en van 01/01/2016 tot 31/05/2016

2 Geen militaire dienst

3 Bonificatie voor diploma : 4 jaar

4 In 2016, op 60 jaar, is de min. loopbaan vereiste  42 jaar, zijnde 504 maanden

5 Berekening van de loopbaan, faze 1:

1/55 01/09/1978 tot 31/12/1978 : 4 maanden => 12 maanden
01/01/1979 tot 31/12/1999 = 21 jaar = 252 maanden

1/55 + Privé sector 01/01/2000 tot 31/08/2000 à 1/55 = 8 maanden
01/09/2000 tot 31/12/2000 privé = 4 maanden

Privé sector 01/01/2001 tot 31/12/2015 = 15 jaar = 180 maanden
01/01/2016 tot 31/05/2016 = 5 maanden

Voorbeeld 2: een persoon (°1956) met een diploma van 4 jaar, start zijn loopbaan:
- van 01/09/1978 tot 31/08/2000 prestaties als leerkracht à 1/55
- van 01/09/2000 tot 31/05/2016 prestaties in privé sector
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Stappen Acties

6 Berekening van de loopbaanduur, faze 2 (herevaluatie loopbaan)

Verhogingscoëfficiënt 1/55 – Conversietabel lange loopbaan 2016
à 60 jaar 1/55 geeft coëfficiënt 1,0909

1/55 4 x 1,0909 = 4,3636. Gezien deze periode meer is dan 
4 maanden en minder dan 12 maanden, wordt er afgerond naar 12 maanden 

en 252 x 1,0909 = 274,9068 maanden

1/55 + 
privé 
sector

8 x 1,0909 = 8,7272 maanden + privé => 4 maanden

Indien in eenzelfde jaar er periodes zijn met verhoging coëfficiënt en periodes in de privé, 
wordt altijd afgerond op 12 maanden => 12 maanden

privé 
sector

01/01/2001 tot 31/12/2015 = 15 jaar = 180 maanden
01/01/2016 tot 31/05/2016 = 5 maanden Gezien deze periode > 4 maanden is en < 12 
maanden, wordt deze afgerond naar 12 maanden.

7 Totale duur van de loopbaan: 12 + 274,9068 + 12 + 180 + 12+ 48 (diploma) = 538,9068 maanden

8 Gezien 538,9068 meer is dan 504 maanden, mag het vervroegd pensioen ingaan vanaf 01/06/2016

Voorbeeld 2: een persoon met een diploma van 4 jaar, start zijn loopbaan:
- van 01/09/1978 tot 31/08/2000 prestaties als leerkracht à 1/55
- van 01/09/2000 tot 31/05/2016 prestaties in privé sector
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Hoe de duur van een loopbaan berekenen bij 
vervroegd pensioen (1/55)

Voorbeeld 1: 
 Een leerkracht begint zijn loopbaan op 01/09/1976 tot 31/12/1976 (4 maanden) 
als tijdelijke leerkracht à  65 %  (x 1,2 compensatie voor vakantieperiodes) en 
heeft geen andere opdrachten dat jaar. 
 Deze periode als tijdelijke leerkracht komt in aanmerking à tantième 1/55 in de 
pensioenberekening.

Stap 1: (toepassing van de regelgeving openbare sector)
 4 maanden x 1,2 x 1,0500 (verhogingscoëfficient 2020) = 5,04 maanden die 

tellen voor het recht. Aangezien er minder dan 12 maanden zijn gaan we over 
naar stap 2;  

Stap 2: (toepassing regelgeving privésector) 4 maanden x 1,2 x 65% (uurrooster) = 
3,12 maanden = 81,12 dagen VTE, di. Minder dan 104 dagen  VTE,

Het jaar zal NIET meetellen, dus men behoud het resultaat van Stap 1 zijnde  5,04 
maanden
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Hoe de duur van een loopbaan berekenen bij 
vervroegd pensioen (1/55)

Voorbeeld 2: 
 Een leerkracht begint zijn loopbaan op 01/01/1981 tot 30/04/1981 (4 maanden) 
als tijdelijke leerkracht à 25 % (x 1,2 compensatie voor vakantieperiodes) daarna 
van 01/05/1981 tot 31/07/1981- 3 maanden - voltijds in de privésector. 
 De periode als tijdelijke leerkracht komt in aanmerking à tantième 1/55 in de 
pensioenberekening.

Stap 1: (toepassing van de regelgeving openbare sector)
 4 maanden x 1,2 x 1,0500 (verhogingscoëfficient 2020) = 5,04 maanden die 

tellen voor het recht. De maanden in de privésector worden hier niet 
weerhouden, men gaat over naar stap 2;  

Stap 2: (toepassing regelgeving privésector) 3 maanden + (4 maanden x 1,2 x 25%) 
= 4,2 maanden = 109,2 dagen VTE, di. Min. 104 dagen VTE, men kan het volledige 
jaar laten meetellen, 

Het resultaat van Stap 2 wordt weerhouden = 12 maanden
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Loopbaan : De aanneembare diensten 
(en gelijkgestelde periodes)

➢ Alle werkelijk gepresteerde diensten (ongeacht de leeftijd):

• Als Vastbenoemd of als GESCO, contractueel, tijdelijk, interimair, gevolgd door een vaste 
benoeming of gelijkgesteld (stagiair) en bezoldigd door de Staatskas 

• In een functie bij de federale staat, gewesten en gemeenschappen, het onderwijs, als militair, 
bij de geïntegreerde politie, als magistraat, bedienaar van de erediensten,…. . 

• Komen niet in aanmerking  : tewerkgestelde werkloze, derde arbeidscircuit, bijzonder tijdelijk 
kader

Het regeerakkoord voorziet dat een contractuele medewerker die benoemd is na de datum van het 
akkoord, (30/11/2017) deze periode niet meer kan overdragen in het stelsel van de statutairen. 

Met uitzondering van het tijdelijk personeel en personeel gelijkgesteld met het onderwijs.   

Gelijkgestelde periodes :

➢ Militaire dienstplicht, diensten als gewetensbezwaarde, burgerdienst (zelfs voor de indiensttreding);

➢ Perioden van terbeschikkingstelling met een wachtwedde;

➢ Sommige perioden van afwezigheid, gelijkgesteld met een dienstactiviteit. 

❑Bonificatie studiejaren voor enkele diploma’s
❑Vanaf 01/01/2016, vermindering met periodes van 6 maanden in de berekening van het vervroegd pensioen en 

volledige afschaffing vanaf 01/01/2030 (wet 28 april 2015).

 Deze maatregel is niet van toepassing op de bonificatie voor stages voor erkenning geneesheer-
specialist. 
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De refertewedde De loopbaanduur het tantième

RP : niet geïndexeerd jaarbedrag

RW : referentiewedde

D : aantal aanneembare diensten en periodes

T(tantième) : loopbaanbreuk : normaal 1/60

+ eventueel pensioencomplement wegens leeftijd en/of pensioenbonus

+ eventueel minimum supplement

- Eventueel beperkingen : relatief maximum en absoluut maximum

RP =  RW x D x T

Principe van de berekening van het pensioen
(Openbare sector) 
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Voorbeeld van de berekening van een gemiddelde wedde : 

Opgave : 
Geboren op 04/04/1953
Pensioen aangevraagd voor 01/05/2015, 

Jaarloon
01/03/2010  - 22.600€ur
01/03/2012  - 23.500€ur
01/03/2014  - 24.100€ur

Aangezien deze persoon op 01/01/2012 al 50jaar was, zal de berekening gebeuren op basis 
van de gemiddelde wedde van de laatste 5 jaar.
(vanaf 2015 wordt berekening gedaan op basis van de laatste 10 jaar !)

RP =  RW x D x T

Principe van de berekening van het pensioen 
(Openbare sector) 
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Van tot Aantal maanden Barema Totaal

1/05/2010 28/02/2012 22 € 22.600,00 € 497.200,00

1/03/2012 28/02/2014 24 € 23.500,00 € 564.000,00

1/03/2014 30/04/2015 14 € 24.100,00 € 337.400,00

Totaal 60 (5jaar) € 1.398.600,00

Gemiddelde wedde = € 1.398.600,00/60       = € 23.100,00

Principe van de berekening van het pensioen 
(Openbare sector) : 

Bepaling van de referentiewedde
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RP =  RW x D x T

Rustpensioen = RW : 23.100€  x Aanneembare dienstjaren bvb 42 jaar  x 1/60 =
23.100 x 42 = 16.170€

60
x indexering 1,7410  (01/04/2020) = 28.151,97€ /jaar of 2.345€/maand

Opgelet : 
Relatief maximum : ¾ van de laatste wedde
Absoluut maximum : 81.622,85€/jaar of 6.801,9€/maand
(spilindex 138,01 geïndexeerd à 1,741 op 01/03/2020)
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Diplomabonificatie – Afbouw
Een geleidelijke afbouw van de diplomabonificatie is voorzien naar gelang de ingangsdatum van het pensioen en het 
aantal studiejaren vereist voor het diploma: een overgangsregeling voor de pensioenen die ingaan tussen 1 januari 

2016 en 31 december 2029. 
Pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2030 kennen geen diplomabonificatie meer voor de studieperiodes of 

gelijkgestelde periodes.

Ingangsdatum

pensioen

Geleidelijke vermindering van 4 maanden voor 

een diploma met een studieduur van

2 jaar of minder

Geleidelijke vermindering van 5 maanden voor een diploma met een 

studieduur van meer dan 2 jaar en 

minder dan 4 jaar

Geleidelijke vermindering van 6 maanden voor een diploma 

met een studieduur van

4 jaar of meer

Van 1 januari tot 31 

december

2016 4 maanden in mindering te brengen 5 maanden 6 maanden

2017
8 maanden in mindering te brengen

10 maanden 12 maanden

2018
12 maanden in mindering te brengen

15 maanden 18 maanden

2019
16 maanden in mindering te brengen

20 maanden 24 maanden

2020
20 maanden in mindering te brengen

25 maanden 30 maanden

2021 24 maanden in mindering te brengen 30 maanden 36 maanden

2022 35 maanden 42 maanden

2023 36 maanden * 48 maanden

2024 54 maanden

2025 60 maanden

2026 66 maanden

2027 72 maanden

2028 78 maanden

2029 84 maanden
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Voorbeeld 

 Een ambtenaar heeft recht op een diplomabonificatie
en zijn studieduur bedraagt 5 jaar.

 Vanaf 1jan. 2016, voor een diploma van 4 jaar of meer, wordt de 
bonificatie geleidelijk aan afgebouwd à rato van 6 maanden per 
jaar.

 Hij wenst met pensioen te gaan op 1 juli 2022

 Hij zal slechts aanspraak kunnen maken op 18 maanden (gratis) 
bonificatie voor studiejaren.
 2016 => 2022 = 7 jaar à - 6maanden/jaar = - 42 

 60-42 = 18 maand
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Loopbaanonderbreking

Vóór 1 januari  2012  

 De periodes van volledige onderbreking of loopbaanvermindering kunnen slechts 
toegestaan worden voor een maximum van 60 maanden :
 Tenzij gratis : de eerste 12 maanden, evt. verhoogd met 24 maanden

 Mits validering met persoonlijke bijdragen voor de andere periodes.

 De begrenzing van de limiet van 60 maanden houdt eveneens rekening met : 
 perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbrekingen vóór 2012 en

 perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbrekingen vanaf 1 januari 2012.

 Thematische pauzes (ouderschapsverlof, voor palliatieve zorg voor medische hulp) 
genomen vóór 1 januari 2012.

 Voor loopbaanonderbrekingen die onmiddellijk een thematische 
loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof volgen, waarbij de aanvraag werd 
ingediend vóór 28/11/2011 (genomen vóór 3 april 2012), zullen de geldende regels 
van vóór 01/01/2012 worden toegepast, indien ze voordeliger zijn.
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Vanaf 1 januari  2012  

Gratis gelijkstelling indien :

 Perioden van volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbrekingen door een afname van de 
werkprestaties (1/2 – 1/3 - ¼ - 1/5);

 4-daagse week- en halve werktijd vanaf 50 of 55 jaar

De Gelijkstelling voor deze periodes is beperkt tot : 
 12 maanden maximum gedurende de hele loopbaan. Plus 24 maanden indien kind ten laste 

jonger dan 6 jaar;

 Dat is 60 maanden onderbreking t.b.v. 1/5;

 Ofwel de hele periode voor thematische vakanties: ouderschapsverlof, verlof voor medische 
hulp of voor palliatieve zorg.

Om de periode van 60 maanden vast te stellen, is de 4-daagse week inbegrepen.

Om de periode van 24 maanden vast te te stellen, worden perioden van loopbaanonderbreking 
(24 maanden) vóór 1 januari 2012 eveneens mee opgenomen.

Deze gratis kwalificerende loopbaanonderbrekingen, genomen vanaf 1 januari 2012, kunnen 
gespreid worden over de loopbaan van de agent vóór of na de leeftijd van 50 jaar naar zijn 
keuze.
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Gelijkstellingen  (max 180 maanden)

Aanneembaarheid van bijkomende periodes voor personen 

ouder dan 50 jaar

Voor periodes met slechts één type deeltijdse loopbaanonderbreking:

Loopbaanonderbreking ½ : maximum 84 maanden aanneembaar (7j)

Loopbaanonderbreking 1/3 : maximum 96 maanden aanneembaar (8j)

Loopbaanonderbreking 1/4 : maximum 108 maanden aanneembaar(9j)

Waarvan 12 maanden GRATIS aanneembaar

+ 24 maanden indien kind-6jaar

+ de overige maanden aanneembaar mits validering

Indien Loopbaanonderbreking 1/5 : maximum 180 maanden (15jaar), GRATIS 

aanneembaar.

Indien meerdere types deeltijdse loopbaanonderbreking genomen na 50 jaar:

Via proportionele berekening is er een beperking tot 180 aanneembare maanden.

Zelfde regels voor validering : 

½,1/3,1/4 => 12maanden gratis en 1/5  => volledig gratis 

(in deze 180 maanden zijn de periodes van afwezigheid voor de 4 dagen week mee opgenomen
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Gelijkstellingen (max 180 maanden)

Bij combinatie van verschillende types van loopbaanonderbreking en/of 4 dagen 
week en/of halftijds :

De verschillende perioden worden gewogen om de 180 maanden te berekenen, 
dit door toepassing van een coëfficiënt :

- Bij ½ werkonderbreking : 2,1428
- Bij 1/3 werkonderbreking : 1,8750
- Bij ¼ werkonderbreking : 1,666
- Bij 1/5 werkonderbreking : 1
- 4dagen week : 1

Hoe hoger de afwezigheidsgraad, des te korter zal de aanneembare periode zijn.

Indien het max. van 180 maanden overschreden wordt zal een vermindering 
toegepast worden in functie van de minst belangrijke periode.
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Voorbeeld (max 180 maanden)

Voorbeeld :
U heeft 50 jaar en onderbreekt uw activiteit tot 1/5 en ½ :
- 1/5 van 01/01/2014 tot 31/12/2018 (60m)
- ½ van 01/01/2019 tot 31/12/2023 (60m)
=> Hoeveel maanden zijn aanneembaar ?

Berekening :
- 60 maand à 1/5 : 60 x 1,000 = 60 maand
- 60 maand à ½ : 60 x 2,1428 = 128,57 maand

188,57 maand.
=> het max. van 180 is overschreden met 8,57 maanden, 
Een vermindering wordt toegepast op het deel waar de prestatie het minste belangrijk is, 
t.t.z. op de periode van 1/5 : 60 – 8,57 = 51,43 maand,

Resultaat : 
- 51,43 maand loopbaanonderbreking van 1/5 gratis aanneembaar
- 60 maand loopbaanonderbreking à ½ te verdelen als volgt :

- 12 maand gratis aanneembaar
- 48 maand aanneembaar middels validering vroeger => nu niet meer te valideren !
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Berekening in geval van onvolledige prestaties 

Berekeningswijzen 
Pensioenen worden verminderd in functie van de activiteit : 

Voorbeeld 1 : 
- Van 01/01/1983 tot 31/10/1988 : voltijds 6 jaar => 6jaar
- Van 01/01/1989 tot 31/12/2010 : ½ tijds 22 jaar => 11 jaar

(22 x ½ = 11 jaar)   28 jaar
Totale aanneembaarheid : => 17 jaar

Factor : 17/28 = 0,6071 => coëfficiënt berekening pensioen i.p.v. 100%

Voorbeeld 2 :
- Van 01/01/1989 tot 31/12/2012 : vrijwillig deeltijds 80%

= 22 jaar à 80% = 17,6jaar

Factor : 17,6/22 = 0,8 
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LOOPBAAN ONDERBREKEN VIA TIJDSKREDIET, 
LOOPBAANONDERBREKING OF ZORGKREDIET

Loopbaanonderbreking met een RVA-uitkering bestaat sinds 1985. 
•Tot 2002 was er één systeem voor zowel werknemers uit de privésector als voor 
contractuele ambtenaren.
•In 2002 ontstaat het tijdskrediet voor de werknemers uit de privésector. De 
contractuele ambtenaren maken nog altijd gebruik van het systeem van 
loopbaanonderbreking.
•In september 2016 start het Vlaams zorgkrediet voor de personeelsleden van de 
Vlaamse overheid, het Vlaams onderwijs en de Vlaamse lokale en provinciale 
besturen.

Afhankelijk van de sector waarin u werkte én de periode waarin u uw loopbaan hebt 
onderbroken, valt u dus onder het stelsel van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of 
het Vlaamse zorgkrediet.

1/ Als Werknemer in de privésector:

• Tijdskrediet met motief
• Landingsbaan, tijdskrediet einde loopbaan
• Belangrijk : gelijkstelling indien u een uitkering van de RVA ontvangt
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LOOPBAAN ONDERBREKEN VIA TIJDSKREDIET, 
LOOPBAANONDERBREKING OF ZORGKREDIET

2/ Als Werknemer in een niet-Vlaamse overheidsdienst

- Gewone loopbaanonderbreking
- 12 maanden max. voor volledige onderbreking
- Of 60 maanden voor 1/5 loopbaanonderbreking  (niet te combineren)
- Het pensioenbedrag wordt berekend voor uw periode tijdskrediet met Rva uitkering op basis van het normaal fictief loon

- Einde loopbaanstelsel (55+)
- Als u een uitkering van de RVA ontvangt, telt uw volledige periode van loopbaanonderbreking – eindeloopbaanstelsel mee voor uw 

werknemerspensioen op basis van het normaal fictief loon,
- Voor de eerste 12 maanden vóór de maand waarin u 60 jaar wordt voor de gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/4e, 1/3e, 

1/2e of van minimum 75 % tewerkstelling naar 50 %
of
de eerste 60 maanden vóór de maand waarin u 60 jaar wordt voor de 1/5e loopbaanonderbreking;
( Perioden van 'gewone' loopbaanonderbreking die u hebt genomen na 2012 worden hiervan afgetrokken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- voor de periode van loopbaanonderbreking die volgt op de maand waarin u 60 jaar wordt. 

Het aantal maanden is afhankelijk van uw onderbrekingspercentage:

- als u een zwaar beroep uitoefent én uw loopbaan vermindert met 1/5e;
- Als u een zwaar beroep uitoefent dat voorkomt op de lijst met knelpuntenberoepen én uw loopbaan vermindert met 1/4e, 1/3e of 1/2e;
- Als u werkt in een bedrijf in herstructurering én uw loopbaan vermindert met 1/4e, 1/3e, 1/2e of van minimum 75 % tewerkstelling naar 50 
%.

Het is de RVA die beslist of u in aanmerking komt voor de toepassing van één van deze drie uitzonderingsmaatregelen.
Voor alle andere perioden van loopbaanonderbreking – eindeloopbaanstelsel berekenen we uw pensioenbedrag op basis van het beperkt fictief 
loon (25.833,78€)
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Loopbaanonderbreking Aantal maanden Loopbaanonderbreking Aantal maanden

1/2 = 50 % 24

1/3 = 33,33 % 36 1/5 = 20 % 60

1/4 = 25 % 48 75 % => 50 % 32

Voor uw 
60 jaar

Vanaf uw 
60 jaar

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


LOOPBAAN ONDERBREKEN VIA TIJDSKREDIET, 
LOOPBAANONDERBREKING OF ZORGKREDIET
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Als u een uitkering van de RVA ontvangt, dan telt uw periode van 
loopbaanonderbreking - eindeloopbaanstelsel mee:

•om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan;
•voor uw pensioenbedrag.

We berekenen uw pensioenbedrag voor uw periode van loopbaanonderbreking –
eindeloopbaanstelsel op basis van het normaal fictief loon:

•voor de eerste 12 maanden vóór de maand waarin u 60 jaar wordt voor de 
gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/4e, 1/3e, 1/2e of van minimum 75 
% tewerkstelling naar 50 %
of
de eerste 60 maanden vóór de maand waarin u 60 jaar wordt voor de 
1/5e loopbaanonderbreking;

! Perioden van 'gewone' loopbaanonderbreking die u hebt genomen na 
2012 worden hiervan afgetrokken.
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Voor de periode van loopbaanonderbreking die volgt op de maand waarin u 
60 jaar wordt. 
Het aantal maanden is afhankelijk van uw onderbrekingspercentage:

Loopbaanonderbreking Aantal maanden

1/2 = 50 % 24

1/3 = 33,33 % 36

1/4 = 25 % 48

1/5 = 20 % 60

75 % 50 % 32

•als u een zwaar beroep uitoefent én uw loopbaan vermindert met 1/5e;
•als u een zwaar beroep uitoefent dat voorkomt op de lijst met knelpuntenberoepen én uw loopbaan vermindert 
met 1/4e, 1/3e of 1/2e;
•als u werkt in een bedrijf in herstructurering én uw loopbaan vermindert met 1/4e, 1/3e, 1/2e of van minimum 75 
% tewerkstelling naar 50 %.
Het is de RVA die beslist of u in aanmerking komt voor de toepassing van één van deze drie 
uitzonderingsmaatregelen.
Voor alle andere perioden van loopbaanonderbreking – eindeloopbaanstelsel berekenen we uw 
pensioenbedrag op basis van het beperkt fictief loon.

Dit is de periode die in 
aanmerking genomen wordt 
voor uw pensioen op basis van 
het NORMAAL FICTIEF LOON

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


Pensioenplanning : toepassing van eindeloopbaan criteria

Vanaf 60 jaar : 4/5 - 1/5 loopbaanonderbreking 
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

Vanaf 60 jaar : 1/2 loopbaanonderbreking 
Jaar Leeftijd Gepresteerde 

dagen

Gelijkgestelde

dagen

Beperkt gelijkgestelde dagen 

à 25.833€/jaar

2020 60 156 156 0

2021 61 156 156 0

2022 62 156 0 156

2023 63 156 0 156

2024 64 156 0 156

312
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LOOPBAAN ONDERBREKEN VIA TIJDSKREDIET, 
LOOPBAANONDERBREKING OF ZORGKREDIET

3/ Als Contractueel ambtenaar bij de Vlaamse overheid, het Vlaamse onderwijs, de 
Vlaamse lokale en provinciale besturen

Het Vlaams zorgkrediet

➢De maximumduur die meetelt voor uw pensioen is 18 maanden.
➢Opgelet! Hebt u in het verleden al perioden loopbaanonderbreking of loopbaanonderbreking -

eindeloopbaanstelsel genomen? Dan zullen we die maanden aftrekken van dit maximum van 18 
maanden voor uw werknemerspensioen.

➢De maanden die u opnam in het kader van een thematische verlof worden niet afgetrokken van het 
maximum.

➢U kunt geen bijkomende jaren afkopen.

Welke invloed op het werknemerspensioen?

Als u een uitkering ontvangt én u de maximumduur nog niet hebt overschreden, telt uw periode Vlaams 
Zorgkrediet mee:

• om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan;
• voor uw pensioenbedrag.
• Het pensioenbedrag voor uw periode Vlaams Zorgkrediet wordt berekend op basis van het normaal fictief 

loon.
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https://www.sfpd.fgov.be/nl/loopbaan/jaren/tijdskrediet-en-loopbaanonderbreking/#vlaamszorgkrediet
https://www.sfpd.fgov.be/nl/loopbaan/jaren/niet-gewerkte-perioden/
https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/berekening/verschillende-soorten-pensioenen/werknemers/lonen/fictieve-lonen/


LOOPBAAN ONDERBREKEN VIA TIJDSKREDIET, 
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4/ Als statutair ambtenaar => Loopbaankrediet

De perioden van loopbaanonderbreking en afwezigheid tellen enkel mee voor uw pensioen als ze een 
bepaald percentage van uw gewerkte perioden niet overschrijden (20 à 25 % in functie van uw 
geboortedatum). 
Het gaat om de volgende perioden:
•perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking:

• gratis gelijkgestelde perioden;
• geregulariseerde perioden waarvoor u de nodige bijdragen betaald hebt;
• de gelijkgestelde afwezigheidsperioden in het kader van halftijds werken of de 

vierdagenweek;
• Vlaams Zorgkrediet.

•Onbezoldigde afwezigheidsperioden ná 31 december 1982 die we voor uw pensioen beschouwen als 
gewerkt:

• verlof om dwingende redenen van familiaal belang;
• verlof voor verminderde prestaties om sociale of familiale redenen.

•afwezigheidsperioden in het kader van de:
• halftijdse vervroegde uittreding;
• vrijwillige vierdagenweek.

•verlofperioden (of terbeschikkingstelling) voorafgaand aan de pensionering, met toekenning van 
wedde of wachtgeld.
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HET VLAAMS ZORGKREDIET

U werkt in de Vlaamse openbare sector

- De Vlaamse overheid
- Het Vlaamse onderwijs
- Lokale of provinciale besturen
- Specifieke categorieën

•De Vlaamse Gemeenschapscommissie (de instelling van de Vlaamse overheid die bevoegd is voor taken van de Vlaamse Gemeenschap in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
•De VRT (de openbare omroep van de Vlaamse Gemeenschap)
•De ziekenhuizen die beheerd worden door een openbare overheidsinstelling (bijv. UZ Gent, AZ Vesalius…). Ook bepaalde psychiatrische 
zorgcentra kunnen daarbij gerekend worden (bijv. OPZ Geel)
•De Maatschappij van de Brugse Zeehaven
•De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
•De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
•Het secretariaatspersoneel van het Vlaams Fonds voor de letteren
•Vlaams bestuursrechtscolleges
•Bepaalde Eigen Vermogens:

• Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
• Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
• Natuurinvest: Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos
• Eigen Vermogen Flanders Hydraulics
• Eigen vermogen Informatie Vlaanderen
• Eigen Vermogen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

•De VREG: de Vlaamse Regulator van de Electriciteits- en Gasmarkt
•De SERV: de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (het overleg- en adviesorgaan van Vlaamse sociale partners).
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Op 26 juli 2016 heeft de Vlaamse regering een definitieve goedkeuring gegeven aan 
het Vlaams zorgkrediet, dat zal ingaan vanaf 2 september 2016. 

Dit systeem komt in de plaats van de loopbaanonderbreking voor personeelsleden 
van de Vlaamse openbare sector en gaat dus van start op 2 september 2016. 

Federale overheid - RVA Vlaamse overheid – Departement Werk
en Sociale Economie

Thematische verloven 
(ouderschapsverlof, medische bijstand, 

palliatief verlof)

Aanmoedigingspremies

Loopbaanonderbreking algemeen stelsel
(zonder motief) Aanmoedigingspremies

Loopbaanonderbreking 
eindeloopbaanstelsel

Aanmoedigingspremies (niet meer sinds 
1/2/2016)

HET VLAAMS ZORGKREDIET
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Ten gevolge de 6de staatshervorming is de Vlaamse overheid bevoegd geworden voor 
de ‘loopbaanonderbreking algemeen stelsel (zonder motief)’ en de 
‘loopbaanonderbreking eindeloopbaanstelsel’. Deze 2 stelsels worden hervormd en 
omgedoopt tot ‘Vlaams zorgkrediet’. De Vlaamse aanmoedigingspremies worden 
geïntegreerd in dit nieuwe stelsel.

 De thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) 
blijven federaal en moeten dus nog steeds bij RVA worden aangevraagd.

Situatie vanaf 2 september 2016:

Federale overheid - RVA Vlaamse overheid – Departement WSE

Thematische verloven (ouderschapsverlof, 
medische bijstand, palliatief verlof)

Aanmoedigingspremies

Loopbaanonderbreking algemeen stelsel 
(zonder motief)

Vlaams zorgkrediet
Loopbaanonderbreking 
eindeloopbaanstelsel

HET VLAAMS ZORGKREDIET
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Vlaams zorgkrediet
hoe lang kan je de onderbrekingsuitkering 

ontvangen?

De opgenomen periodes loopbaanonderbreking worden niet meegeteld. Je teller wordt met 
andere woorden terug op nul gezet.
Opgelet: dit betekent niet dat de teller inzake gelijkstelling voor je pensioenrechten ook op nul 
wordt gezet.

Je onderbreekt je arbeidsprestaties volledig
Je kan periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen.

Uitzondering: 
Bij palliatieve zorgen kan je een aanvraag indienen voor 1 maand tot maximaal 3 maanden
Wanneer je geen recht meer hebt op 3 maanden zorgkrediet (wegens bijna uitgeput) kan je een 
periode van 1 of 2 maanden aanvragen.

De totale duur is beperkt tot 18 maanden voltijdse onderbreking (onafhankelijk van het motief).

 De maximumduur van 18 maanden voltijds wordt echter verminderd met de periodes van 
volledig en deeltijds zorgkrediet die je opneemt.
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Je onderbreekt je arbeidsprestaties tot de helft van een voltijdse 
tewerkstelling

 Je kan periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden 
aanvragen .

Uitzondering:

Bij palliatieve zorgen kan je een aanvraag indienen voor 1 maand tot 
maximaal 3 maanden.
Wanneer je geen recht meer hebt op 3 maanden zorgkrediet (wegens bijna 
uitgeput) kan je een periode van 1 of 2 maanden aanvragen.

De totale duur is beperkt tot 36 maanden vermindering tot de 
helft (onafhankelijk van het motief).

 De maximumduur van 36 maanden vermindering tot de helft wordt echter 
verminderd met de periodes van volledig en deeltijds zorgkrediet die je 
opneemt.
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Je onderbreekt je arbeidsprestaties met 1/5de
 Je kan periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden 

aanvragen.

Uitzondering:

Bij palliatieve zorgen kan je een aanvraag indienen voor 1 maand tot maximaal 
3 maanden.
Wanneer je geen recht meer hebt op 3 maanden zorgkrediet (wegens bijna 
uitgeput) kan je een periode van 1 of 2 maanden aanvragen.

De totale duur is beperkt tot 90 maanden 1/5de (onafhankelijk van het 
motief).

 De maximumduur van 90 maanden 1/5de wordt echter verminderd met de 
periodes van volledig en deeltijds zorgkrediet die je opneemt.
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In het kader van zorg en opleiding.

➢Zorg voor een kind tot en met 12 jaar  (eigen kinderen, van je partner waarmee 
je gehuwd bent of wettelijk samenwoont, en adoptie en pleegkinderen

➢Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad
Gezinsleden: de personen waarmee je samenwoont, 
Familieleden tot de tweede graad: bloed- en aanverwanten tot de  
tweede graad van jou of van je partner waarmee je gehuwd bent of
wettelijk samenwoont.
Zware ziekte: elke ziekte of medische ingreep die door de 
behandelende arts als dusdanig beschouwd wordt en waarbij de 
arts oordeelt dat de sociale, 
familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is.

➢Palliatieve zorgen
Elke vorm van bijstand, meer bepaald van medische, sociale, administratieve  en 

psychologische bijstand, aan en verzorging van een persoon die lijdt aan een 
ongeneeslijke ziekte en zich in een terminale fase bevindt.
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In het kader van zorg en opleiding.

➢Zorg voor een kind met een handicap

een kind dat voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke 
ongeschiktheid

een kind dat een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste vier punten 
toegekend  worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal als vermeld in de regelgeving 
betreffende  de kinderbijslag

een kind dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of  
voor wie Integrale Jeugdhulp een indicatiestellingsverslag heeft afgeleverd met één of  meer 
geldige typemodules in het kader van de handicap.

➢Opleiding

Je kan een onderbrekingsuitkering ontvangen wanneer je je arbeidsprestaties onderbreekt  
om een opleiding te volgen.  (erkende opleiding, attest van aanwezigheid per kwartaal…)
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Met welke andere inkomsten kan ik mijn Vlaams 
zorgkrediet wel en niet cumuleren?

- Met een BIJKOMENDE activiteit als loontrekkende indien je deze voor de start 
van het zorgkrediet reeds uitoefent.  (bv. Horeca)

- Met een ZELFSTANDIGE activiteit maximaal 12 maanden indien je deze voor de 
start van het zorgkrediet minstens 3 maanden uitoefent en je voltijds 
onderbreekt.

- Met een OVERLEVINGSPENSIOEN gedurende een periode van maximaal twaalf 
al dan niet opeenvolgende kalendermaanden.

- Wanneer je een bijkomende activiteit als loontrekkende of als zelfstandige 
uitoefent of een werkloosheidsuitkering ontvangt of een uitkering voor 
loopbaanonderbreking ontvangt of een pensioen geniet, doe je daarvan 
aangifte op het ogenblik van je aanvraag. Wanneer je dit niet of laattijdig 
aangeeft, worden de ten onrechte uitbetaalde onderbrekingsuitkeringen 
teruggevorderd.

80



Vlaams zorgkrediet - hoeveel bedraagt de 
uitkering? (01/03/2020)

Bedrag Bedrag alleenstaande ouder

Bruto Netto Bruto Netto

Voltijdse 
onderbreking

€ 559,25 € 502,60

Vermindering 
tot de helft

€ 291,83 € 241,78
(1)

€ 350,20 € 290,14

€ 204,28
(2)

€ 189,69
(3)

Vermindering 
met 1/5

€ 133,02 € 115,18 € 212,24 € 175,84

(1): alleenwonend of uitsluitend samenwonend met een of meerdere kinderen, waarvan minstens 1 ten laste

(2): samenwonend jonger dan 50 jaar

(3): samenwonend ouder dan 50 jaar

90% -> 0%

Je tewerkstellingspercentage bedraagt 90%, maar je zal volledig stoppen met werken: je uitkering bedraagt dan 
90% van € 527 -> = € 474,30 81



Vlaams zorgkrediet 
Hoe aanvragen?

Aanvraag bij het departement Werk en Sociale Economie 
maximaal 6 maanden voor de start en 2 maanden na aanvang

Zorg voor de nodige attesten :
 Geboorteakte of akte van burgerlijke stand waaruit de afstamming blijkt

 Adoptie: uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister en een 
attest betreffende de adoptie

 Een attest van pleegzorg

 Attest behandelende geneesheer van de zwaar zieke persoon

 Attest van de kinderbijslag 

 Attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

 Een attest van inschrijving, waarmee wordt aangetoond dat de 
opleiding voldoet aan de voorwaarden
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Vlaams zorgkrediet – motief ?

Kan ik Vlaams zorgkrediet opnemen zonder motief?  => Neen.

Er zijn wel een aantal mogelijkheden om onbetaald verlof te nemen. 
Voor meer info daarover kunt u het best uw personeelsdienst raadplegen.

Er zullen vanaf 2 september 2016 nog maar twee manieren bestaan om je loopbaan te 
onderbreken met een uitkering: 

1/de federale thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische 
bijstand) en 

2/het (nieuwe) ‘Vlaams zorgkrediet’. 

Die staan totaal los van elkaar en je kan kiezen in welke volgorde je ze opneemt.

 De bestaande loopbaanonderbrekingen ‘gewoon stelsel’ en ‘eindeloopbaan’ doven uit.

 De nieuwe regeling slaat alleen op nieuwe dossiers. Is je loopbaanonderbreking ingegaan 
voor 2 september, dan blijft het oude systeem voor je gelden.

 Alle tellers worden weer op nul gezet. Als je in het verleden loopbaanonderbreking nam, zal 
je dus ook Vlaams zorgkrediet kunnen opnemen als je aan de voorwaarden voldoet.

 Je kan nog altijd (tijdelijk) minder (of niet) werken, maar dan via andere verlofstelsels zonder 
een uitkering.
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Regularisatie voor studiejaren in de openbare sector

 Vanaf 1 december 2017 kan elke werknemer zijn of haar 
studiejaren regulariseren wanneer hij dat wenst.

 De kosten bedragen € 1.560 per jaar van het diploma voor 
aanvragen ingediend binnen 10 jaar na het einde van de 
studies of tot 30 november 2020.

 Na deze periode zal het te betalen bedrag hoger zijn zoals 
vastgelegd op actuariële basis. De bijdrage is fiscaal aftrekbaar.

 Het zal nog steeds gratis zijn, ivf. de reeds verwezenlijkte 
loopbaan.

 Met uitzondering van personen die permanent benoemd zijn  
of gelijkgesteld na 1 december 2017 (en de tijdelijke in het 
onderwijs of de statutaire die nog niet is onderworpen aan het 
pensioenstelsel van de openbare sector).
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Beëindiging van het stelsel van bonificatie

De Bonificatie van studiejaren wordt stopgezet voor de berekening van 

pensioenen die ingaan vanaf december 2018

Er zijn echter overgangsmaatregelen voorzien voor:

Volledig behoud van de bonus voor diegene die :

• uiterlijk op 1 december 2018 voldoet aan de voorwaarden voor 

vervroegde uittreding;

• zich uiterlijk op 1 december 2017 volledig of gedeeltelijk in disponibiliteit 

bevonden of in een soortgelijke situatie;

of diegene, die, als zij erom hadden gevraagd, uiterlijk op 1 december 

2017 in een dergelijke situatie had kunnen worden geplaatst.
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Behoud van een gedeeltelijke bonificatie

Aan diegenen die op of vóór 1 december 2017:

 permanent worden benoemd of ermee worden gelijkgesteld;

 worden aangewezen als gerechtelijke stagiairs;

 zich als tijdelijk personeel in het onderwijs engageren.

Voor deze personen is de gedeeltelijke bonus gelijk aan de verhouding tussen: de duur 

van de kwalificerende loopbaan voor de anticipatievoorwaarde die is verworven op 1 

december 2017 (zonder bonus of coëfficiënt voor een voorkeurstarief) en 540 (de 

volledige carrière van 45 jaar oud).

Bonus = aantal maanden diploma x aantal maanden anticipatieve loopbaan / 540

Het resultaat wordt afgerond naar beneden om een heel aantal maanden te vormen.
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Voorbeeld 1:

Een benoemde statutair agent wenst met vervroegd pensioen te gaan vanaf 1 december 2017.  Zijn 

loopbaan telt : 

• 6 jaar (72 maanden) die in aanmerking komen in de privésector als werknemer;

• 20 jaar (240 maanden) die in aanmerking komen in de publieke sector;

• Een diploma van 4 jaar (48 maanden) is vereist voor de functie.

De diploma-bonificatie is gratis tot : 

48 x (240 + 72) / 540 = 27,73 maanden, afgerond op 27 maanden (gratis).

Het deel dat niet in aanmerking wordt genomen (21 maanden) kan worden 

gevalideerd door de betaling van een bijdrage. 

Hij kan regulariseren : 

de gehele periode = 21 maanden;  (een volledig jaar = 12 maanden)

en het deel van het jaar dat niet gratis is  = 9 maanden.
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Te betalen premie

 Voor een diploma van 48-maanden, inclusief 27 gratis bonusmaanden;

 regularisatie mogelijk voor maximaal 21 maanden:

Looptijd Aanvraag vóór  01/12/2020 

9 maanden
(1 560,00 x 9/12) =

1.170,00 EUR

12 maanden 1 560,00 EUR

Totaal :
21 maanden

(1 560,00 x 21/12) =
2.730,00 EUR
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Cumulatie pensioen en 
arbeid

PROFESSIONELE ACTIVITEIT

 Verplichting om beroepsactiviteit te 
melden

UITZONDERINGEN

 Politiek mandaat

 Mandaat van voorzitter van OCMW 's

 Mandaat OCMW-lidmaatschap

 Mandaat bij een openbare instelling

 Mandaat bij een instelling van openbaar 
nut

 Mandaat bij een gemeentelijke vereniging
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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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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
= 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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Thematische verloven

❖ Ouderschapsverlof

❖ Verlof voor medische bijstand

❖ Palliatief verlof

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

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20
http://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-en-tijdskrediet
http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/calculation/career/inactivity/paginas/default.aspx#a
https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren-attesten


Ouderschapsverlof

Vorm : 
➢ Volledig
➢ Halftijds (indien voltijds)
➢ 1/5 (indien voltijds)
➢ 1/10 (indien voltijds)
Duur :
o Tot de leeftijd van 12 jaar
o Volledig : 4 maanden max. (kan opgesplitst worden in periodes van 1 maand)
o ½ : 8 maanden (kan eveneens opgesplitst worden in periodes van 1 maand)
o 1/5 : 20 maanden max. (opsplitsing per periode van 5 maanden)

Opmerking : Er is geen vergoeding voor de 4° maand (volledig), voor de 7° en 8° maand bij 
½ en voor de 16° tot 20° maand (bij 1/5) indien het kind geboren is voor 8 maart 2012
Ook geldig voor adoptie.

Je kan overstappen van de ene vorm van ouderschapsverlof naar een andere, 
behalve in het onderwijs. 
(Als je in de openbare sector werkt (met uitzondering van de lokale en provinciale besturen), neem je best 

contact op met je overheid om te weten of de mogelijkheid bestaat om de verschillende vormen van 
onderbreking te combineren.)

❖ Ouderschapsverlof

❖ Verlof voor medische bijstand

❖ Palliatief verlof

D
u

u
r

4 maanden/16 weken flex

8 maanden 1/2/ 1-8 maanden flex

20 maanden 1/5/20 maanden flex

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20


Naleving van de periodes : 
Bvb.: ouderschapsverlof 1/5 gedurende 20 maanden. U stopt na 4 maanden. => verlies 
van 1 maand, saldo 15 maanden

Uitzondering : overmacht, om zich te ontfermen over een kind dat opgenomen is in het 
ziekenhuis met een ernstige ziekte.
 Men heeft recht op 1 week en kan dit 1 x hernieuwen.

Combinatie van verschillende vormen :
Te weten : 1 volledige maand = 2 maanden ½  = 5 maanden à 1/5

Bvb. : 
1 volledige maand en 6 maanden ½
2 volledige maanden en 10 maanden à 1/5

Ouderschapsverlof
❖ Ouderschapsverlof

❖ Verlof voor medische bijstand

❖ Palliatief verlof

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20


Weigering door de werkgever : 
Neen, maar kan uitgesteld worden.  In dit geval moet het ouderschapsverlof aanvangen 
binnen de 6 maanden.

Anciënniteit bij de werkgever :
12 maanden op de 15 maand die de aanvraag vooraf gaan.

Leeftijdsvoorwaarde kind : 
In zoverre het kind de leeftijd van 12 jaar niet bereikt heeft 
(21 jaar indien fysische of mentale ongeschiktheid van min. 66%) bij de aanvang van het 
verlof.

Als je het ouderschapsverlof aanvraagt in de vorm van een onderbreking met 1/10 of 
de flexibilisering in weken van de volledige onderbreking of in maanden van de 
halftijdse onderbreking, heb je wel het akkoord van de werkgever nodig. Dat 
betekent dat de werkgever bij het aangevraagde ouderschapsverlof kan weigeren.

Ouderschapsverlof
❖ Ouderschapsverlof

❖ Verlof voor medische bijstand

❖ Palliatief verlof

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20


Formaliteiten : 
• Werkgever 3 maand voorafgaand verwittigen (korter kan, mits akkoord werkgever)
• Aangetekend schrijven of overhandiging tegen ontvangstbewijs

• Met opgave van type gekozen verlof, begin en einddatum
• RVA – Formulier C6 ouderschapsverlof

• 1 enkele aanvraag per formulier en max. 4 aanvragen
• te bezorgen ten vroegste 6 maanden ervoor, ten laatste 2 maanden erna.

Woonplaatsvereiste : 
• In België verblijven
• Of de EEE
• Of Zwitserland.

Ouderschapsverlof
❖ Ouderschapsverlof

❖ Verlof voor medische bijstand

❖ Palliatief verlof

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20


Vragen m.b.t. cumulatie : 
• Is toegelaten met een vergoede activiteit indien deze bijkomstig is en reeds 

uitgeoefend werd binnen 3 voorgaande maanden
• Mogelijk met een activiteit als zelfstandige indien er volledige onderbreking is
• Niet mogelijk met een pensioen

• Uitgezonderd : met een overlevingspensioen gedurende 12 kalender maanden

Bescherming tegen ontslag
• De werkgever kan het arbeidscontract niet eenzijdig stopzetten, tenzij :

• Grove fout
• Motief door de rechtbank erkend en waarvan het type en oorzaak vreemd zijn aan 

de arbeidsonderbreking. (bvb. ontslag voor conventioneel brugpensioen.)

Ouderschapsverlof
❖ Ouderschapsverlof

❖ Verlof voor medische bijstand

❖ Palliatief verlof

Wat houdt de flexibilisering van het ouderschapsverlof in?
Mits akkoord van de werkgever zijn volgende kortere periodes mogelijk:

•bij voltijds ouderschapsverlof: 1 week of een veelvoud ervan.
•bij halftijds ouderschapsverlof: in periodes van een maand of een veelvoud ervan.

Let op! Om als personeelslid van een school of CLB recht te hebben op deze flexibilisering, moet ze voorzien zien door de 
reglementering van de bevoegde gemeenschap.
Als je dus in het onderwijs werkt, moet je bij je personeelsdienst of de bevoegde gemeenschap navragen of je recht hebt op deze 
maatregel en onder welke voorwaarden.

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20


Verlof voor medische bijstand

Bijstand voor … : 
• Familie lid

➢ Ouders tot in de 2° graad
➢ Verwant tot in de 1° graad
➢ Lid van het gezin dat inwoont

Soorten :
• Volledig
• ½ indien ¾
• 1/5 indien voltijds

Weigering voor werkgever :
• Neen indien getuigschrift behandelende arts aangeeft dat uw bijstand nodig is
• Uitzondering voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers : het verlof ½ of 1/5 is 

geen recht.

De toegangsvoorwaarden in de sector onderwijs worden bepaald door de bevoegde gemeenschap van de school of het 
CLB waar het statutair of tijdelijk personeelslid is aangesteld.
Wat betreft de gedeeltelijke loopbaanonderbreking is het niet steeds noodzakelijk dat het personeelslid voltijds is 
aangesteld om de prestaties te verminderen tot 1/2 of 1/5. Al naargelang de voorziene bepaling en de bevoegde 
gemeenschap moet het statutair of tijdelijk personeelslid minstens de helft of minstens 80% aangesteld zijn en na de 
vermindering, al naargelang het geval, de helft of 4/5 van een voltijdse aanstelling blijven presteren.

❖ Ouderschapsverlof

❖ Verlof voor medische bijstand

❖ Palliatief verlof

D
u

u
r

1 maand

3 maanden max.

Verlengd tot max. 12 
à 24 maanden

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20


Duur bij volledige onderbreking : 
• Periode van 1 maand min. tot 3 maanden max.
• Max. 12 maanden
• Uitzonderingen

• 24 maanden indien  :
• Kind max. 16 jaar heeft en
• Alleenstaand

• 1 week (1 x hernieuwbaar) voor een minderjarig kind opgenomen in het 
ziekenhuis.

Duur bij deeltijdse onderbreking :
• Periode van 1 maand min. tot 3 maanden max.
• Maximum 24 maand
• Uitzondering : 48 maand indien :

• Kind jonger dan 16 jaar en
• alleenstaand

Verlof voor medische bijstand
❖ Ouderschapsverlof

❖ Verlof voor medische bijstand

❖ Palliatief verlof

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20


Looptijden zijn niet cumuleerbaar : 
• Te weten : een volledige onderbreking (VO) = 2 deeltijdse onderbrekingen (DO)

• Bvb. 6 maanden deeltijdse onderbreking (DO) => blijft nog 18 maanden DO of 9 
maanden VO  (op een totaal van 24 maand)

Formaliteiten :
• Aangetekend schrijven of gewone brief

• + attest behandelende arts
• Indien het niet om een minderjarig kind gaat, moet de bijstand uitdrukkelijk 

opgegeven worden (sinds 01/06/2017)
• Periode : 7 dagen voor aanvang verlof (mits akkoord werkgever is kortere periode 

eveneens toegestaan)

Verlof voor medische bijstand
❖ Ouderschapsverlof

❖ Verlof voor medische bijstand

❖ Palliatief verlof

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20


Vragen m.b.t. cumulatie : 
• Is toegelaten met een vergoede activiteit indien deze bijkomstig is en reeds 

uitgeoefend werd binnen 3 voorgaande maanden
• Mogelijk met een activiteit als zelfstandige indien er volledige onderbreking is
• Niet mogelijk met een pensioen

• Uitgezonderd : met een overlevingspensioen gedurende 12 kalender maanden

Bescherming tegen ontslag
• De werkgever kan het arbeidscontract niet eenzijdig stopzetten, tenzij :

• Grove fout
• Motief door de rechtbank erkend en waarvan het type en oorzaak vreemd zijn aan 

de arbeidsonderbreking. (bvb. ontslag voor conventioneel brugpensioen.)

Verlof voor medische bijstand
❖ Ouderschapsverlof

❖ Verlof voor medische bijstand

❖ Palliatief verlof

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20


Palliatief verlof

Wat : 
Iedere vorm van bijstand : medisch, sociaal, administratief en psychologisch, evenals 
zorgen aan personen die ongeneeslijk ziek zijn en zich in een terminale fase bevinden.

Voorwaarden :
De behandelende arts bevestigt dat u bereid bent om palliatieve zorgen te verstrekken.  
(bestemd voor personen die ongeneeslijk ziek zijn en zich in terminale fase bevinden)

Vormen :
• Volledig
• ½ indien ¾
• 1/5 indien voltijds
Weigering werkgever ? :  Neen

Duur :
1 maand max. (wat ook de vorm is)
Kan verlengd worden, 2 verlengingen mogelijk van 1 maand (sinds feb. 2017), max. 3 
maanden per patiënt.

❖ Ouderschapsverlof

❖ Verlof voor medische bijstand

❖ Palliatief verlof

D
u

u
r

1 maand

2 verlengingen 
mogelijk van 1 maand

3 maanden max. per 
patiënt

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20


Formaliteiten : 
Bezorgen aan uw werkgever van een formulier van aanvraag, of de behandelende arts 
bevestigd dat u bereid bent om palliatieve zorgen te verstrekken.

Het recht gaat in de eerstvolgende dag van de volgende week waarop u de verklaring 
aan uw werkgever hebt overgemaakt.  De werkgever mag een kortere periode 
aanvaarden.
In geval van verlenging, is dezelfde werkwijze
In geval van overlijden voor de beëindiging van de arbeidsonderbreking, kan men in dit 
stelsel blijven tot aan de voorziene datum of vervroegd het werk hervatten.

Aanvraag formulier bij de RVA : C61 palliatieve zorgen

Overzicht : https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren-attesten

Palliatief verlof
❖ Ouderschapsverlof

❖ Verlof voor medische bijstand

❖ Palliatief verlof

https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren-attesten
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20


Woonplaatsvereisten : 
• Woonachtig in België
• Of de EEE
• Of Zwitserland

Uitzondering : indien men zijn partner of wettelijk tijdelijk voor een beroepsmatige 
zending buiten de EEE of Zwitserland, mag men daar gedomicilieerd zijn tijdens de 
missie.

Palliatief verlof
❖ Ouderschapsverlof

❖ Verlof voor medische bijstand

❖ Palliatief verlof

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20


Vragen m.b.t.. cumulatie : 
• Toegelaten in geval van een Politiek mandaat of met een vergoede activiteit indien 

deze bijkomstig is en reeds uitgeoefend werd binnen 3 voorgaande maanden
• Mogelijk met een activiteit als zelfstandige indien er volledige onderbreking is
• Niet mogelijk met een pensioen

• Uitgezonderd : met een overlevingspensioen gedurende 12 kalender maanden

Bescherming tegen ontslag
• De werkgever kan het arbeidscontract niet eenzijdig stopzetten, tenzij :

• Grove fout
• Motief door de rechtbank erkend en waarvan het type en oorzaak vreemd zijn aan 

de arbeidsonderbreking. (bvb. ontslag voor conventioneel brugpensioen.)

Palliatief verlof
❖ Ouderschapsverlof

❖ Verlof voor medische bijstand

❖ Palliatief verlof

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20


Onderbrekingsvergoedingen RVA

Thematische verloven – Openbare sector 
(besturen en diensten die ervan afhangen, 

autonome overheidsbedrijven)
€ Bruto € Netto

Volledige onderbreking  ongeacht de leeftijd 851,59 765,33

1/2 onderbreking - jonger dan 50 jaar 425,79 352,77
1/2 onderbreking – ouder dan 50 jaar 574,02 475,58

1/5 onderbreking - jonger dan 50 jaar 144,45 119,68
1/5 onderbreking - jonger dan 50 jaar - alleenwonende werknemer 194,25 160,94
1/5 onderbreking – ouder dan 50 jaar 216,67 179,52

1/10 onderbreking – jonger dan 50 jaar 72,22 59,84

1/10 onderbreking – jonger dan 50 jaar – alleenwonende werknemer
1/10 onderbreking – ouder dan 50 jaar

97,12
108,33

80,47
89,76

Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
- ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
- uw kind is jonger dan 18 jaar voor het palliatief verlof of de medische bijstand en jonger dan 12 jaar voor het ouderschapsverlof. De 

leeftijd van 12 en 18   
jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is.

https://www.rva.be/nl/documentatie/baremas/loopbaanonderbreking-tijdskrediet#24782 01/03/2020

https://www.rva.be/nl/documentatie/baremas/loopbaanonderbreking-tijdskrediet#24782


Onderbrekingsvergoedingen RVA

Thematische verloven – Onderwijssector
€ Bruto € Netto

Volledige onderbreking  ongeacht de leeftijd 851,59€ 765,33€

Tewerkstelling van minder dan ¾-tijds – jonger dan 50 jaar
851,58€ x aantal onderbroken 

uren/aantal uren voor voll. rooster
705,54€ x aantal onderbroken 

uren/aantal uren voor voll. Rooster

Tewerkstelling van minder dan ¾-tijds 425,79€ x tewerkstellingsbreuk 352,77€ x tewerkstellingsbreuk

Tewerkstelling van minder dan ¾-tijds – 50 jaar en ouder
1148,03€ x aantal onderbroken 

uren/aantal uren voor voll. Rooster
951,15€ x aantal onderbroken 

uren/aantal uren voor voll. Rooster

Tewerkstelling van minder dan ¾-tijds 574,02 €x tewerkstellingsbreuk 475,58€ x tewerkstellingsbreuk

Vermindering met 1/5 – jonger dan 50 jaar – samenwonend
851,58€ x aantal onderbroken 

uren/aantal uren voor voll. Rooster
705,54€ x aantal onderbroken 

uren/aantal uren voor voll. Rooster

Vermindering met 1/5 – jonger dan 50 jaar – alleenwonend z.kinderlast
851,58 €x aantal onderbroken 

uren/aantal uren voor voll. Rooster
705,54€ x aantal onderbroken 

uren/aantal uren voor voll. Rooster

Vermindering met 1/5 – jonger dan 50 jaar – alleenwonend met kinderlast 971,28 €x aantal onderbroken 
uren/aantal uren voor voll. Rooster

804,69€ x aantal onderbroken 
uren/aantal uren voor voll. Rooster

Vermindering met 1/5 – 50 jaar en ouder
1148,03€ x aantal onderbroken 

uren/aantal uren voor voll. Rooster
951,15€ x aantal onderbroken 

uren/aantal uren voor voll. Rooster

1/10 onderbreking – jonger dan 50 jaar
851,58€ x aantal onderbroken 

uren/aantal uren voor voll. Rooster
705,54€ x aantal onderbroken 

uren/aantal uren voor voll. Rooster

1/10 onderbreking – jonger dan 50 jaar – alleenwonende werknemer
1/10 onderbreking – jonger dan 50 jaar – z. kinderlast

851,58€ x aantal onderbroken 
uren/aantal uren voor voll. Rooster

705,54€ x aantal onderbroken 
uren/aantal uren voor voll. Rooster

1/10 onderbreking – jonger dan 50 jaar – met kinderlast 971,28€ x aantal onderbroken 
uren/aantal uren voor voll. Rooster

804,69€ x aantal onderbroken 
uren/aantal uren voor voll. Rooster

1/10 onderbreking – 50 jaar en ouder
1148,03€ x aantal onderbroken 

uren/aantal uren voor voll. Rooster
951,15€ x aantal onderbroken 

uren/aantal uren voor voll. rooster

Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
- ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
- uw kind is jonger dan 18 jaar voor het palliatief verlof of de medische bijstand en jonger dan 12 jaar voor het ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18   
jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is.

https://www.rva.be/nl/documentatie/baremas/loopbaanonderbreking-tijdskrediet#24782 01/03/2020

https://www.rva.be/nl/documentatie/baremas/loopbaanonderbreking-tijdskrediet#24782


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
109

Fediplus vzw
Belliardstraat 20
1040Brussel

http://www.fediplus.be/
mailto:info@fediplus.be

