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VANAF 1 jANUARI 2014: NIEUWE PENSIOENBONUS (bron RSVZ)

Het  nieuwe systeem voor de pensioenbonus is van toepassing op de beroepsloopbaan die vanaf 1 januari 2014 
wordt gepresteerd.

De beroepsbezigheid moet worden voortgezet: 
• gedurende meer dan een jaar na de datum waarop u een vervroegd rustpensioen zou kunnen krijgen;  

of
• na uw 65 jaar indien u een loopbaan van ten minste 40 kalenderjaren bewijst. 
De pensioenbonus (indexeerbaar) is een forfaitair bedrag en wordt vastgesteld per bijkomend kwartaal dat 
tijdens een referteperiode wordt gepresteerd en waarvoor de bijdragen als hoofdberoep betaald zijn op de 
ingangsdatum van het pensioen.
De periodes van gelijkstelling wegens ziekte komen niet in aanmerking voor de berekening van de bonus.

De referteperiode 
• vangt aan het 4de kwartaal na het kwartaal waarin u een vervroegd pensioen zou kunnen krijgen,  

en ten laatste het kwartaal na het kwartaal van uw 65 jaar 
• eindigt het kwartaal vóór het kwartaal waarin uw rustpensioen ingaat. 

De pensioenbonus stijgt progressief, naargelang u uw pensionering uitstelt. De bonus bedraagt 117,00 euro bruto per 
gewerkt kwartaal voor de eerste 4 kwartalen van de referteperiode en stijgt alle volgende 4 kwartalen met 15,60 
euro per gewerkt kwartaal. Vanaf het 21ste kwartaal geldt een maximum van 195,00 euro per gewerkt kwartaal.

Uw pensioenbonus wordt uitbetaald op hetzelfde ogenblik als uw pensioen.

Bij overlijden wordt het overlevingspensioen van uw echtgenoot niet verhoogd met de pensioenbonus tenzij 
u een pensioenbonus genoot vóór 1 januari 2014.

Er wordt geen enkele pensioenbonus toegekend en uitbetaald aan de feitelijk gescheiden echtgenoot of aan 
de uit de echt gescheiden echtgenoot.

De oude pensioenbonus blijft van toepassing voor de beroepsloopbaan die vóór 2014 werd gepresteerd.  Een 
combinatie van de oude en de nieuwe pensioenbonus is dus mogelijk voor zelfstandigen die een geldige 
periode gepresteerd hebben vóór en na 01/01/2014. 
Vb. een zelfstandige, geboren op 15/02/1950, die op zijn 60ste een beroepsloopbaan van 35 jaar bewijst en pas 
zijn zelfstandige activiteit stopt in februari 2015 om op 1 maart 2015 zijn pensioen te bekomen, geniet een bonus 
volgens de oude regeling vanaf 01/01/2012 (jaar van zijn 62ste verjaardag) tot 31/12/2013. Voor de periode van 
01/01/2014 tot 31/12/2014 zullen de kwartalen van de referteperiode gelegen vóór 01/01/2014 worden meegeteld 
om het bonusbedrag per kwartaal te bepalen.

Het bedrag van de bonus is gekoppeld aan spilindex 136,09 en evolueert mee met het indexcijfer der 
consumptieprijzen.

Referteperiode Bonus per kwartaal

tot en met het 4e kwartaal 117,00 euro

van het 5e tot en met het 8e kwartaal 132,60 euro

van het 9e tot en met het 12e kwartaal 148,20 euro

van het 13e tot en met het 16e kwartaal 163,80 euro

van het 17e tot en met het 20e kwartaal 179,40 euro

vanaf het 21e kwartaal 195,00 euro

Voor meer info, bel het gratis nummer 1765.
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INDEXERING EN BAREMA SOCIALE BIjDRAGEN 2014

Voor de berekening van de bijdragen 2014 worden de beroepsinkomsten van 2011 in aanmerking genomen.  Dit inkomen wordt geïndexeerd, 
waarop dan het bijdragepercentage toegepast wordt om de wettelijke sociale bijdragen te berekenen, vermeerderd met de beheerskosten.  
Voor 2014 is het indexcijfer gelijk aan 1,057459;
Het barema van de sociale bijdragen verschuldigd op 01/01/2014 kan u terugvinden op onze website www.steuntelkander.be

EEN NIEUWE REEKS PENSIOENHERVORMINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN 
WERD GOEDGEKEURD 
(bron: www.sabinelaruelle.be)

1. De hervorming van het overlevingspensioen
 De combinatie van het overlevingspensioen met de geplafonneerde toegelaten beroepsinkomsten, kan weduwen of weduwnaars ertoe brengen hun 

beroepsactiviteit stop te zetten of deze te verminderen, zodat zij het overlevingspensioen verder kunnen genieten.
 Het ontwerp dat werd aanvaard, zal vanaf 1 januari 2015, zonder terugwerkende kracht, het volgende invoeren:

• De instelling van een overgangsuitkering (bedrag gelijk aan het overlevingspensioen) van  12 maanden (zonder kinderen ten laste) of van 24 
maanden (met kinderen te laste) voor de personen die geen overlevingspensioen zouden genieten. Tijdens deze periode zal er geen plafond meer 
bestaan op de beroepsinkomsten. Het overlevingspensioen zal worden toegekend op de wettelijke pensioenleeftijd of de wettelijke leeftijd voor 
het vervroegd pensioen, als er intussen niet werd hertrouwd.

• Het principe van het overlevingspensioen toegekend onder een leeftijdsvoorwaarde (minimaal 45 jaar nu, minimaal 55 jaar na 2025) met een 
beperking van de beroepsinkomsten.

2. Alle gepresteerde kwartalen tellen mee in de pensioenberekening
 In het huidige systeem stopt de pensioenberekening op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de pensionering.. Het ontwerp dat werd 

goedgekeurd neemt bij de pensioenberekening de kwartalen in aanmerking van het jaar waarin het pensioen ingaat.

3. Versoepeling van het beginsel eenheid van loopbaan: meer dan 45 loopbaanjaren tellen mee voor pensioen
 Het wetsontwerp dat werd aanvaard past het principe aan van de eenheid van loopbaan. Men zal niet meer tellen in kalenderjaren, maar in 

voltijdse dagequivalenten (1 kwartaal = 78 dagen, 1 jaar = 312 dagen, 1 volledige loopbaan = 14040 dagen). Dit is belangrijk voor personen met 
een gemengde loopbaan  gezien alle gepresteerde dagen werkelijk in aanmerking komen bij de berekening van hun toekomstige pensioen. 

 Deze 3 ontwerpen zullen worden voorgelegd aan de Raad van State en zullen daarna opnieuw worden voorgelegd aan de Ministerraad.

VRIjSTELLING OF VERMINDERDE BIjDRAGEN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 37/40 
VOOR ZELFSTANDIGEN MET BEPERKTE INKOMSTEN

Elke zelfstandige arbeider die voor het betreffende jaar zijn sociale rechten (pensioen, ziekteverzekering, kinderbijslag, …) kan vrijwaren door een 
wettelijk stelsel dat minstens gelijk is aan het sociaal statuut voor zelfstandigen, en elke student  jonger dan 25 jaar, kan een aanvraag indienen om 
gelijkgesteld te worden met de categorie van de nevenberoepen indien de inkomsten lager zijn dan 6742,06 EUR. 

Dit is het geval indien:
• u naast uw zelfstandige activiteit een andere beroepsactiviteit als loontrekkende uitoefent
• u een rust- of overlevingspensioen geniet
• uw echtgenoot(echtgenote) zelfstandige is en minstens de minimumbijdrage als hoofdberoep betaalt
• uw echtgenoot (echtgenote) een loontrekkende is met prestaties die minstens gelijk zijn aan de helft van een voltijdse betrekking, een uitkering 

geniet van de mutualiteit of een uitkering als werkzoekende.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

Wist u h
et ???

Wij herinneren u dat de grenzen van de toegelaten activiteit sinds 1 januari 2013 afgeschaft zijn voor de gepensioneerden die 65 jaar 
zijn en een beroepsloopbaan van minstens 42 jaar hebben (binnen één of meerdere statuten)
U blijft echter verplicht om uw activiteit vooraf aan te geven :
• vóór de eerste uitbetaling van uw pensioen
• wanneer u een mandaat, ambt of post uitoefent
• wanneer u een beroepsactiviteit in het buitenland uitoefent
• wanneer u een sociale toelage in het buitenland geniet
Ingeval u momenteel reeds voldoet aan de voorwaarden een pensioen te ontvangen EN onbeperkt bij te verdienen dient u ons 
hierover te informeren.


