
HET ONLINE PENSIOENDOSSIER MYPENSION.BE
IS ER VANAF NU OOK VOOR DE ACTIEVE ZELFSTANDIGEN

(bron RVP) 

mypension.be bestaat sinds 2010, maar enkel de gepensioneerde en actieve werknemers en de gepensioneer-
de zelfstandigen konden er terecht om hun online pensioendossier te raadplegen. Vanaf nu kunnen ook de ac-
tieve zelfstandigen en actieve en gepensioneerde ambtenaren op mypension.be: 
• hun post elektronisch lezen. Daarvoor geven ze best zo snel mogelijk hun mailadres door via het portaal; 
• hun pensioen aanvragen. 

Nieuw is dat zelfstandigen, net als werknemers nu ook: 
• de uitbetaalde pensioenbedragen kunnen raadplegen; 
• hun pensioenloopbaan (gegevens die meetellen voor hun pensioen) kunnen inkijken en eventuele 

onvolledigheden online kunnen signaleren. 

mypension.be zal de volgende jaren systematisch uitbreiden: 
• Vanaf begin 2016 kunnen ook de ambtenaren hun pensioenloopbaan consulteren en kan elke burger (of hij 

nu werknemer, ambtenaar of zelfstandige is) een raming maken van:
• de vroegste datum waarop hij met pensioen kan in één stelsel; 
• de vroegste gemeenschappelijke ingangsdatum van zijn pensioen, als hij een gemengde loopbaan heeft. 

Het luik ‘Mijn aanvullend pensioen’ zal ook vanaf begin 2016 beschikbaar zijn.

AANPASSING VAN BEPAALDE BEDRAGEN IN DE PENSIOEN- 
REGELING VOOR ZELFSTANDIGEN (bron: FOD Sociale Zekerheid)
Basisbedragen vanaf 1 september 2015 (K.B. van 07/06/2015):
• het minimum ouderdomspensioen van zelfstandigen wordt verhoogd met 2%: het gezinsbedrag mag niet 

lager zijn dan 13.021,30 EUR terwijl voor de alleenstaanden het bedrag niet lager mag zijn dan 9.934,31 EUR;
• het minimum overlevingspensioen voor zelfstandigen wordt eveneens verhoogd met 2% en mag niet 

lager zijn dan 9.908,06 EUR;
• de pensioenen van de zelfstandigen die zijn aangevangen vóór 1 januari 1995 (met uitzondering van de 

minimumpensioenen) worden verhoogd met 1%.

HET GEWAARBORGDE MINIMUMPENSIOEN VOOR EEN  
GEMENGDE LOOPBAAN VERHOOGD (bron RVP)
Vanaf 01/06/2015 bedraagt het gemengd gewaarborgde minimumpensioen voor een volledige loopbaan:  

13.480,03 EUR/jaar (1.123,34 EUR/maand) als alleenstaande; 
 16.844,72 EUR/jaar (1.403,73 EUR/maand) voor een gezinspensioen; 
 13.268,09 EUR/jaar (1.105,67 EUR/maand) voor een overlevingspensioen.
Hierdoor worden de bedragen van het gemengd gewaarborgd minimum op hetzelfde niveau gebracht als het 
gewaarborgd minimum voor werknemers. 
De specifieke toekenningsvoorwaarden veranderen echter niet.

STEUNT ELKANDER
www.steuntelkander.be

Sociaal verzekeringsfonds voor  
zelfstandigen
TEL. 02/743.05.10/FAX 02/734.04.79
svk@steuntelkander.be
n n n

Eunomia, ondernemingsloket
TEL. 02/743.04.82/FAX 02/743.04.84
eunomia@steuntelkander.be
n n n

Sociaal Fonds, afdeling ziekenfonds
TEL. 02/743.05.40/FAX 02/743.05.25
sect.ziekenfonds@steuntelkander.be
n n n

I.F.Z.– Interprofessionele Federatie  
voor Zelfstandigen
TEL. 02/743.05.30/FAX 02/743.05.25
ifz@steuntelkander.be
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ALS ZELFSTANDIGE VERDER WERKEN NA DE PENSIOENLEEFTIJD

Of u al dan niet mag bijverdienen wordt bepaald door uw leeftijd, het aantal jaren beroepsloopbaan en de aard van uw pensioen. In sommige gevallen 
moet uw beroepsinkomen beperkt blijven. Hieronder vindt u een overzicht van de toegelaten inkomsten voor 2015.

NIEUWE VOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGEN DIE AAN MANTELZORG DOEN

De ministerraad keurde het nieuwe statuut van de ‘zelfstandige mantelzorgers’ goed, waardoor de voorwaarden uitgebreid worden voor de zelfstandi-
gen die hun loopbaan moeten onderbreken om een zwaar ziek gezins- of familielid te verzorgen.

Vroeger kregen de zelfstandigen:
• een vrijstelling van bijdragen gedurende maximaal 3 maanden om te zorgen voor een zwaar ziek kind;
• een maandelijkse uitkering van 707,28 EUR gedurende maximaal 3 maanden, in de hypothese dat er palliatieve zorgen werden gegeven aan hun 

echtgenoot of kind.

Voortaan voorziet men:
• een financiële uitkering van 1.070,94 EUR (gelijk aan het maandelijkse bedrag van het minimumpensioen van een alleenstaande zelfstandige, dit 

bedrag zal worden geïndexeerd); 
• een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen; 
• een gelijkstelling voor alle sociale rechten, ook pensioenrechten, tijdens de betrokken periode; 
• de voorziening is gedurende maximaal 6 maanden toepasselijk per aanvraag (en het aantal toekenningen is beperkt tot 12 maanden over de hele 

loopbaan).
De voorwaarde van de minimumduur van de stopzetting van de activiteit wordt geschrapt.
De mogelijkheid bestaat om de activiteit deeltijds stop te zetten en een halve uitkering te genieten (zonder vrijstelling).

Voorwaarden Niet te overschrijden bedrag als zelfstandige of als werknemer EN 
zelfstandige

65 jaar met een rustpensioen of een rust- EN overlevingspensioen Niet begrensd

Vóór 65 jaar en 45 jaar beroepsloopbaan op de ingangsdatum van het 
pensioen

Niet begrensd

Enkel overgangsuitkering voor weduwen en weduwnaars Niet begrensd

Enkel overlevingspensioen vóór 65 jaar 14515,00 EUR (zonder kinderlast)
18144,00 EUR (met kinderlast)

Enkel overlevingspensioen vanaf 65 jaar 18007,00 EUR (zonder kinderlast)
21903,00 EUR (met kinderlast)

Vóór 65 jaar en geen 45 jaar beroepsloopbaan op het ogenblik van 
pensionering

6234,00 EUR (zonder kinderlast)
9351,00 EUR (met kinderlast)

Jonger dan 65 jaar en echtgeno(o)t(e) van een partner met 
gezinspensioen

6234,00 EUR (zonder kinderlast)
9351,00 EUR (met kinderlast)

Vanaf 65 jaar en echtgeno(o)t(e) van een partner met gezinspensioen 18007,00 EUR (zonder kinderlast)
21903,00 EUR (met kinderlast)

Als zelfstandige geniet u sociale bescherming maar moet u ook bepaalde verplichtingen naleven zoals regelmatig uw bijdragen betalen. In 
dat kader engageren wij ons om volgende diensten te verlenen aan de zelfstandigen, helpers en aangesloten vennootschappen:
• Informatie en begeleiding geven m.b.t. uw rechten en plichten in verband met uw sociaal statuut of aanverwante materies;
• Het beheer van uitkeringen (kinderbijslag, moederschapshulp, faillissementsverzekering, …);
• Correcte berekening en inning van uw bijdragen;
• Informatie en aansluiting van vennootschappen en invordering van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage;
• Communicatie van informatie, opgelegd door de overheid.
De volledige tekst van de Charter voor dienstverlening kan u worden toegestuurd op eenvoudige aanvraag of kan u terugvinden op onze 
website.


