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De federale pensioendienst (FDP)

Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen) + PDOS

(Pensioendienst van de Overheidssector) 

=

FDP (Federale pensioendienst) 
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De federale pensioendienst (FDP)

De berekening van het zelfstandigenpensioen wordt gedaan door de RSVZ, 

maar de uitbetaling komt van de FDP. 

• Info voor zelfstandigen: http://www.rsvz.be/nl

• De RSVZ zal u op de leeftijd van 55 tevens een pensioenraming opsturen 

� Geeft de mogelijkheid om de situatie te evalueren alvorens het wettelijke 

pensioen aan te vragen. 
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De federale pensioendienst (FDP)
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MyPension 

Op MyPension kan u:

• De pensioenaanvraag doen 

• De pensioenloopbaan raadplegen 

• Uw sociale bijdragebetalingen bekijken

Binnenkort zullen ook aanvullende 

pensioenkapitalen zichtbaar zijn. 

� Nood aan input van SIGeDIS
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www.mypension.be
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www.mypension.be
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www.mypension.be
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www.mypension.be
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www.mypension.be
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www.mypension.be
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Het wettelijke pensioen 
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Basisprincipes pensioenen 

Pensioenleeftijd 2016 = 65 jaar

� Geen verplichting

Pensioenopbouw

WN: Elke jaar met activiteit als WN in België (berekend op 

brutoloon)

ZS: Elk jaar met activiteit in België (berekend op netto-

belastbaar inkomen)

Principe = 45 jaar
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Berekening zelfstandigen 

Wettelijk pensioen
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De beroepsloopbaan  

Er bestaan 3 mogelijke ‘periodes’ die meetellen voor het pensioen van de 

zelfstandige:

1. Loopbaanjaren vóór 1984: Voor elk jaar of kwartaal waarvoor geldige 

bijdragen werden betaald, berekent men je pensioen aan de hand van 

een forfaitair inkomen.

2. Loopbaanjaren na 1984: Vanaf 1984 wordt het pensioen berekend in 

functie van je ‘reële inkomsten' waarop sociale bijdragen werden 

betaald. Hoe meer sociale bijdragen je betaalde, hoe hoger het 

pensioen, of toch tot een bepaald plafond. 

3. Voor bepaalde periodes van inactiviteit: Indien de zelfstandige recht 

heeft op een ‘gelijkstelling’, zal de FDP gebruik maken van een fictief 

inkomen voor de berekening van het pensioen (bv.: onvrijwillige 

werkloosheid, invaliditeit, militaire dienst, …) 
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De gezinscoëfficiënt 

Gezinspensioen = 75%

� Gehuwd zijn bij de toekenning

� Echtgeno(o)t(e) mag geen / zeer laag inkomen hebben

Alleenstaandenpensioen = 60%

2 x alleenstaandenpensioen < gezinspensioen 

� gezinspensioen

Huidige verhouding:

� Zuiver rustpensioen alleenstaande : 1.105.961 (71%) 

� Zuiver rustpensioen gezin : 321.570 (29%) 
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De gezinscoëfficiënt 
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Het reële inkomen

De rijksdiensten van de sociale zekerheid hanteren steeds het inkomen dat 

werd gebruikt voor de berekening van de sociale bijdragen.

� Voor zelfstandigen is dit het netto-belastbaar inkomen. 

�

Bij de berekening van het pensioen wordt het totale loon soms beperkt, 

verhoogd of vervangen. Het reële loon kan dus ook wijzigen (zie: verder). 

Kritiek op dit model:
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Het fictieve inkomen

De gelijkgestelde periodes

Periodes waarin u niet hebt gewerkt, kunnen worden gelijkgesteld met 

periodes van beroepsactiviteit en zo meegerekend worden voor de 

pensioenuitkering. 

Voor bepaalde periodes die u wilt gelijkstellen, moeten bijdragen betaald 

worden, andere kunnen dan weer kosteloos worden gelijkgesteld.

Gratis gelijkgesteld Gelijkstelling tegen betaling 

• Studieperiodes voor 1957 

• Periodes van militaire dienst*

• Periodes van ziekte en invaliditeit 

• Periodes van werkloosheid (zie: 

volgende slide) 

• Studieperiodes vanaf 1957 (zie: verder)

• De ‘voortgezette verzekering’ (max. 2 jaar 

+ kost ong. 60% van de normale bijdrage 

om het pensioen gelijk te stellen, 80% 

indien de zelfstandige ook de RIZIV-

uitkeringen wil behouden. 

*Sinds dit jaar eenvoudiger geworden (omwille van minder voorwaarden)
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Het fictieve inkomen

De gelijkgestelde periodes

Indien werkloosheid wordt gelijkgesteld voor het pensioen, moet ik dan wel 

gaan werken? 

•In principe wel. Indien het gaat om onvrijwillige werkloosheid, zullen de 

eerste 3 jaren gelijkgesteld worden o.b.v. het laatste inkomen (het ‘normale 

fictieve loon’). � Deze beslissing ligt bij de RVA. 

•Echter, na deze jaren zal het pensioen enkel nog gelijkgesteld worden 

o.b.v. het ‘beperkte fictieve loon’. 

�Minimale pensioenopbouw tijdens deze jaren. 

�Als men een volledig jaar berekent op basis van het beperkte, fictieve 

loon, geeft dit slechts een pensioenaandeel van: 

€ 23.374,55 / 45 x 60% = € 311,66. 
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Het forfaitaire inkomen

Berekening: RP = FBI x LP x G, waarbij; 

RP = Rustpensioen

FBI = Forfaitair bedrijfsinkomen � Gezin: € 7.147,65 

Alleenstaande: € 5.718,14

LP= Loopbaan (1/45ste )

G = Gezinstoestand (60% of 75%) 

Indexatie & minimumrecht per loopbaanjaar zijn ook van 

toepassing 
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Indexatie van het inkomen

Sinds het jaar 1955:

Gekoppeld aan de afgevlakte gezondheidsindex (4 maanden).

�De huidige spilindex voor de berekening en de uitbetaling van de pensioenen 

bedraagt 138,81 sinds 01.06.2016

� Bij elke overschrijding van de spilindex: + 2%

� Sinds 2009 worden elk jaar in september de pensioenen die 5 jaar eerder 

ingingen met 2% verhoogd. 

� Pensioenen die ingingen in 2011 werden op 1 januari 2016 verhoogd met 2%.
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Indexatie van het inkomen
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Indexatie van het inkomen
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Verschil consumptie-index en 
gezondheidsindex

Als de kostprijs van deze 

‘uitgeschakelde getuigen’ stijgt, zal u dit 

voelen aan uw pensioenuitkering. 
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En tot slot: de harmonisatiecoëfficiënt 

Bij zelfstandigen wordt het pensioen verder verlaagd door 

vermenigvuldiging met een harmonisatiecoëfficient ter 

compensatie van de lagere sociale bijdragen t.o.v. de 

werknemers. 
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En tot slot: de harmonisatiecoëfficiënt 

Gezinscoëfficiënt + Herwaarderingscoëfficiënt + harmonisatiecoëfficiënt
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Aanpassingen van de 
pensioenuitkering 
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Begrenzing van het inkomen van de 
zelfstandige  

Jaar Jaarlijks plafond 
(1e schijf)

Jaarlijks plafond 
(2e schijf)

1984 € 27.248,65

1985 € 30.946,73

1990 € 34.449,47

1995 € 44.038,51

1997 € 34.824,27 € 46.036,60

2000 € 37.512,52 € 47.505,57

2005 € 38.066,59 € 45.664,62

2011 € 44.029,90 € 52.378,55

2012 € 45.471,74 € 54.398,06

2013 € 46.679,96 € 55.405,04

2014 € 47.031,86 € 55.576,94

2015 € 46.902,38 € 55.576,94

• 2 plafonds met verschillende pensioenopbouw

• Schijf 1: 56,7851% 

• Schijf 2: 46,3605% 
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Maximum wettelijk rustpensioen

Indien iemand er in slaagt een volledige loopbaan lang elk jaar de hoogste 

loongrens te bereiken, dan zal hij het maximumpensioen verkrijgen. 

Maximum wettelijk rustpensioen voor zelfstandigen :

� Gezinspensioen: € 1.528,53 / maand

� Alleenstaandenpensioen: 1.222,83 / maand

� veronderstelt volledige loopbaan (45 jaar) + voldoende hoog inkomen

� Het gaat om brutobedragen
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Het gewaarborgd minimumpensioen van de 
zelfstandige 

Het pensioen wordt niet enkel negatief beïnvloed door voorgaande beperking, 

maar kan ook positief worden aangepast. Hiervoor gebruikt men het 

minimumrecht per loopbaanjaar = € 23 374,55 / jaar 

� Voorwaarde: 2/3 van volledige loopbaan = 30 j. (als ZS of/en WN)

Dit betekent dat indien een zelfstandige 45 jaar werkt en zijn inkomen elk jaar 

onder dit minimumrecht blijft, hij toch recht heeft op onderstaande bedragen:

� Gezinspensioen: € 1.403,73 / maand

� Alleenstaandenpensioen: € 1.070,94 / maand

Indien er sprake is van een kortere loopbaan � Pro rata gewerkte jaren

Het gaat om brutobedragen
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Het gewaarborgd minimumpensioen van de 
zelfstandige 

Sociale bescherming via dit gewaarborgde minimumpensioen valt 

niet te onderschatten, maar toch waren er Belgen die niet aan 

de voorwaarden voldeden, bv.: iemand die met een loopbaan 

van 22 jaar als statutaire ambtenaar en 23 jaar als 

zelfstandige.

Daarom is de huidige regering van plan om de 30 jaar aan te 

passen naar 20 jaar (tegen 2017?)
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Het gewaarborgd minimumpensioen van de 
zelfstandige 

Negatieve én positieve aanpassing heeft een hyperbool tot 

gevolg:
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Vrijwillige bijdragen

In België kan men ervoor kiezen om vrijwillige bijdragen te betalen aan de 

pensioendienst om bepaalde jaren te regulariseren. Deze tellen dan ook 

mee voor de berekening van de pensioenuitkering, maar niet voor de 

berekening van de loopbaan (bv. voor vervroegd pensioen).  

De persoonlijke bijdrage wordt berekend op het gewaarborgd gemiddeld 

minimum maandinkomen. Dit bedraagt € 1.572,58 , op 01/06/2016, en is 

gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. 

De aanvraag tot regularisatie moet worden ingediend via een aangetekende 

brief naar: 

Federale Pensioendienst 

Dienst Regularisaties 

Zuidertoren 

1060 BRUSSEL 
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Cumulatie met pensioen 

Het pensioen kan / mag niet gecumuleerd worden met:

� Vergoeding wegens ziekte of invaliditeit

� Vergoeding wegens werkloosheid

Op de leeftijd van 65j. gaan de bovenstaande uitkeringen over in een 

pensioenuitkering. De periodes van invaliditeit en sommige periodes van 

werkloosheid worden wél meegenomen in de berekening van het 

pensioen. 
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Pensioen & fiscaliteit 

Sociale zekerheidsbijdrage

� Solidariteitsbijdrage ( 0 – 2%).

� ZIV-bijdrage (3,55%) ���� Vrijstelling is mogelijk (vanaf inkomen <       

€ 1.642, 74 (met gezinslast) of € 1.386,11 (zonder GL) 

Belastingen

� Bedrijfsvoorheffing: afhankelijk van het land waarin u 

gedomicilieerd bent en of uw pensioen rechtstreeks in dat land 

wordt betaald 

� Geen BV in Spanje, Italië of Portugal, indien de gepensioneerde daar 

is gedomicilieerd en rechtsreeks in dat land wordt betaald
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Wijzigingen aan het wettelijke 
pensioen 



41

Pensioenwijzigingen

Wijzigingen met ingang vanaf 01/01/2015

1. Nieuwe wettelijke pensioenleeftijd

2. Voorwaarden vervroegd pensioen verder opgetrokken

3. Laatste maanden van de beroepsloopbaan tellen 

voortaan ook mee

4. De beperking van het pensioen tot de 

eenheid van loopbaan
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1. Nieuwe wettelijke pensioenleeftijd

� Was steeds 65 jaar 

� Maar: gemiddelde reële pensioenleeftijd = 59,6 jaar

� Vanaf 2025 gaan we naar 66 jaar 

� Vanaf 2030 gaan we naar 67 jaar

� Iedereen geboren tussen 1 januari 1960 en 31 

december 1963 zal één jaar langer moeten werken. 

Iedereen geboren vanaf 1 januari 1964 zal 2 jaar langer 

moeten werken. 

Pensioenwijzigingen
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Pensioenwijzigingen
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1.   Nieuwe wettelijke pensioenleeftijd: de buurlanden 

� Nederland: in 2019 op 66, in 2023 op 67 jaar

� Duitsland: in 2029 op 67 jaar

� Verenigd Koninkrijk: in 2046 op 68 jaar

� Frankrijk: 67 jaar (voor een volledig pensioen)

Pensioenwijzigingen
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2.  Voorwaarden vervroegd pensioen verder opgetrokken

� Leeftijdsvoorwaarde: minstens 62 63 jaar (2019) 

� Loopbaan van 40 42 jaar (2019) 

+ minimum tewerkstellingsgraad:

� ZS: 2 kwartalen 

� WN: 1/3 van voltijds (= 104 VTE*) 

* VTE: Voltijdse dagequivalenten (bv. 2 halve dagen werken = 1 VTE) 

Pensioenwijzigingen
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2. Voorwaarden vervroegd pensioen verder opgetrokken

Pensioenwijzigingen
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2. Voorwaarden vervroegd pensioen verder opgetrokken

Impact vervroegd pensioen = aanzienlijk 

� Iemand werkt 42 jaar � ‘slechts’ 3/45 minder 

� Gerekend op een gemiddeld loon van € 35.000 (x 1/45 x 60%)

= jaarlijks € 466,67 pensioenopbrengst

� drie jaar minder = verschil van € 1400 / jaar of 116,67 / maand

Maar: loon op het eind van de loopbaan ligt hoger dan het gemiddelde:

� Gerekend op een loon van 45.000 (x 1/45 x 60%)

= jaarlijks € 600 pensioenopbrengst 

� reëel verschil van € 1800 / jaar of € 150 / maand 

Pensioenwijzigingen
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3. De laatste maanden van de beroepsloopbaan tellen 

voortaan ook mee

� Loon ingangsjaar wordt pro rata in aanmerking genomen 

op basis van het loon van het voorafgaande jaar:

loon voorafgaande jaar x (gewerkte maanden / 12)

Pensioenwijzigingen
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3. De laatste maanden van de beroepsloopbaan tellen 

voortaan ook mee

Pensioenwijzigingen



50

4. De beperking van het pensioen tot de eenheid van 

loopbaan

Eenheid van loopbaan 

� T.e.m. 2014: maximum 45 / 45ste

� Bij overschrijding worden de minst voordelige jaren 

weggelaten uit het pensioen. 

� Vanaf 2015: maximum 14.040 VTE (45 jaar van 312 VTE)

� Bij overschrijding worden de minst voordelige dagen 

weggelaten (max. 1.560 VTE’s worden geschrapt) 

Pensioenwijzigingen
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4. De beperking van het pensioen tot de eenheid van 

loopbaan

� Maakt het mogelijk om:

- onvolledige jaren enkel deels te laten meetellen

� Bv. begin en einde loopbaan, tijdelijke werkloosheid,…

= Interne beperking 

- het pensioenbedrag voor mensen met een gemengde 

loopbaan gemakkelijker te berekenen.  

� Overheid, internationale WG , bilaterale akkoorden

= Externe beperking 

Pensioenwijzigingen
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4. De beperking van het pensioen tot de eenheid van 

loopbaan

� Interne beperking: 

Pensioenwijzigingen
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4. De beperking van het pensioen tot de eenheid van 

loopbaan

� Interne beperking: oude regeling

� de 2 minst voordelige jaren worden geschrapt: 

� 1968 en 1969 

� Gevolg: pensioenbedrag na beperking = € 20.813,31

= verschil van € 142,7 per jaar / € 12 per maand

Pensioenwijzigingen
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4. De beperking van het pensioen tot de eenheid van 

loopbaan

� Interne beperking: nieuwe regeling 

Pensioenwijzigingen
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4. De beperking van het pensioen tot de eenheid van 

loopbaan

� Interne beperking: nieuwe regeling 

� Beperking: 14.357 VTE – 14.040 VTE = 317 VTE

� Schrapping van de minst voordelige dagen: 

� 79 dagen x € 0,36

� 238 dagen x € 0,41

= verschil in pensioenbedrag van € 126,02 per 

jaar / € 10,5 / maand

Pensioenwijzigingen
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4. De beperking van het pensioen tot de eenheid van 

loopbaan

� Externe beperking:

Pensioenwijzigingen
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4. De beperking van het pensioen tot de eenheid van 

loopbaan

� Externe beperking: oude regeling

Omrekening naar ZS-stelsel: 43 jaar (40,25 x 45/41,25) 

+ 6 jaar zelfstandige = 49 jaren

� Schrapping van 4 jaar als zelfstandige

Pensioenbedrag volledige loopbaan: € 401,86

Pensioenbedrag na beperking: € 175,62

Pensioenwijzigingen
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4. De beperking van het pensioen tot de eenheid van 

loopbaan

� Externe beperking:

� Nieuwe regeling: 14.040 VTE wordt niet overschreden

� € 401,86 wordt volledig toegekend 

� Verschil van € 226,24 per jaar / 18,9 per maand met 

de oude regeling 

Pensioenwijzigingen
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Nieuwe wijzigingen

� Mogelijkheid om na pensionering onbeperkt bij te 

verdienen, indien u 65 jaar bent of een beroepsloopbaan 

van 45 jaar kan bewijzen op moment van pensionering. 

� Voorheen: 65 jaar én 42 jaar beroepsloopbaan.

Pensioenwijzigingen
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Nieuwe wijzigingen

� Het overlevingspensioen

� De minimumleeftijd voor het overlevingspensioen (voor de 

langstlevende partner) wordt geleidelijk opgetrokken naar 

55 jaar in 2030, met ongeveer één jaar per kalenderjaar.

“Overlevingspensioen = 80% van het gezinspensioen”

Pensioenwijzigingen
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Pensioenwijzigingen
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Pensioenwijzigingen
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Samengevat: Nieuwe leeftijden 

� 67: Nieuwe wettelijke pensioenleeftijd (vanaf 2030) 

� 63: Nieuwe leeftijd vervroegd pensioen (vanaf 2019) 

� 55: Nieuwe minimumleeftijd voor overlevingspensioen  

� 42: minimale loopbaanlengte voor vervroegd pensioen

Pensioenwijzigingen
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