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GEPENSIONEERDEN wat mogen zij bijverdienen vanaf 1 januari 
2013 met de nieuwe wet K.B.van 6 juni 2013 

1.      Nieuwe grensbedragen 

 

a) Gepensioneerden van 65 jaar of ouder zullen onbeperkt mogen bijverdienen op voorwaarde dat ze 

minstens 42 jaar gewerkt hebben. 

 Enkel voor deze categorie van gepensioneerden worden de bestaande inkomensgrenzen dus afgeschaft. 

b) Voor gepensioneerden jonger dan 65 jaar en/of met een loopbaan van minder dan 42 jaar op het 

ogenblik van hun pensionering zijn er twee nieuwigheden.  

Het betreft hier de invoering van nieuwe grensbedragen (reeds van toepassing in 2013)  en nieuwe 

sancties (cf. infra). 

De nieuwe regels hebben uitwerking vanaf 1 januari 2013 en zijn voor het eerst van toepassing op de 

beroepsinkomsten van dit jaar(2013). Dit wil zeggen dat wij het dossier niet retro-actief dienen aan te passen. 

 

2.      Welke beroepsinkomsten ? 

 
Het gaat over de brutoberoepsinkomsten, verminderd met de bedrijfsuitgaven, -lasten en -verliezen, vastgesteld 
overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting. 
 
 Naast het “gewone” loon worden ook onderstaande bedragen meegeteld: 

• Opzegvergoedingen, verbrekingsvergoedingen en ontslagvergoedingen worden als loon beschouwd. Ze 
worden gespreid over de periode waarop ze betrekking hebben. 

• Het enkel vakantiegeld. Het wordt in rekening gebracht in het jaar waarin het betaald wordt. 
Uitzonderingen, onderstaande bedragen worden niet meegerekend voor het bepalen van het beroepsinkomen bij 

toegelaten arbeid: 

• Het dubbel vakantiegeld 

• Achterstallen van premies en lonen of wedden 
  

3.       De inkomensgrenzen 

Onderstaand een overzicht van de bedragen van de toegelaten arbeid die van toepassing zijn vanaf 

01/01/2013. 

Rustpensioen of rust- en overlevingspensioen 

Aard van de uitgeoefende 
bezigheid 

jonger dan de wettelijke 
pensioenleeftijd 

vanaf de wettelijke pensioenleeftijd 

 

 zonder kind ten 
laste 

 met kind ten 
laste 

 zonder kind ten 
laste 

 met kind ten 
laste 

a) werknemer (incl. mandaat, 
ambt, post) – bruto 

 € 7.570,00  € 11.355,02  € 21.865,23  € 26.596,50 

b) zelfstandige of helper - netto  € 6.056,01  € 9.084,01  € 17.492,17  € 21.277,18 

c) werknemer + zelfstandige 
(gelijktijdig of achtereenvolgend) 
- 80% bruto + netto 

 € 6.056,01  € 9.084,01  € 17.492,17  € 21.277,18 
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Uitsluitend overlevingspensioen 

Aard van de uitgeoefende 
bezigheid 

voor 65 jaar vanaf 65 jaar 

 

 zonder kind ten 
laste 

 met kind ten 
laste 

 zonder kind ten 
laste 

 met kind ten 
laste 

a) werknemer (incl. mandaat, 
ambt, post) – bruto 

 € 17.625,60  € 22.032,00  € 21.865,23  € 26.596,50 

b) zelfstandige of helper - netto  € 14.100,48  € 17.625,60  € 17.492,17  € 21.277,18 

c) werknemer + zelfstandige 
(gelijktijdig of achtereenvolgend) 
- 80% bruto + netto 

 € 14.100,48  € 17.625,60  € 17.492,17  € 21.277,18 

  
Het is telkens het hoogste bedrag dat van toepassing is vanaf 1 januari. Het kan niet meer voorvallen dat er 
binnen 1 jaar verschillende grensbedragen worden toegepast. 

• Wie een overlevingspensioen ontvangt geniet gedurende het volledige jaar het hogere grensbedrag ook als hij 
gedurende dat jaar zijn vervroegd rustpensioen opneemt. 

• Het grensbedrag vanaf 65 jaar wordt toegepast voor het volledige jaar indien de gepensioneerde in de loop 
van het jaar 65 jaar wordt. 
 

4.      De sanctie bij overschrijding van het grensbedrag: 

a) Beroepsactiviteit van de gepensioneerde 

Wie de toegelaten grens overschrijdt met minder dan 25% zal zijn pensioen procentueel zien verminderen. Vb. 

het grensbedrag met 7% overschrijden betekent een vermindering van het pensioen met 7% (dan wordt het 

pensioenbedrag van het volledige jaar verminderd met het percentage van de overschrijding). 

Voor wie de toegelaten grens met 25% of meer overschrijdt zal het pensioen volledig geschorst worden. 

  > 65 jaar < 65 jaar 

< 42 jaar beroepsloopbaan nieuwe grensbedragen nieuwe grensbedragen 

> 42 jaar beroepsloopbaan onbeperkt bijverdienen nieuwe grensbedragen 

        b) Beroepsactiviteit van de echtgeno(o)t(e) 

Wanneer de andere partner een gezinspensioen ontvangt wordt het gezinspensioen opgeschort en wordt er een 

pensioen als alleenstaande toegekend. 

5.      Cumulatie pensioen met een sociale uitkering 
• Een rustpensioen kan niet gecumuleerd worden met een sociale uitkering. 

• Een overlevingspensioen kan beperkt gecumuleerd worden tijdens een periode van 12 (al dan niet 
aaneensluitende) maanden. Na 12 maanden is er geen cumulatie meer mogelijk. Het overlevingspensioen 
wordt wel beperkt tot het basisbedrag van de Inkomensgarantie voor Ouderen (€ 7934,87/jaar op 1 december 
2012). 

       6.      Quid voor de berekening van de sociale bijdragen? 

De ministerraad (31 mei 2013) keurt een voorontwerp van wet goed dat de berekening vastlegt van de 

sociale bijdragen voor de zelfstandigen die actief blijven na hun pensioen. 



Het voorontwerp bepaalt de berekening van de sociale bijdragen voor de zelfstandigen die actief blijven na 

hun pensioen. De gepensioneerde zelfstandigen van 65 jaar oud die een loopbaan van 42 jaar achter de 

rug hebben, zullen dezelfde regels volgen als de gepensioneerden van 65 jaar met een kortere 

loopbaan. 

-Als de beroepsinkomsten lager zijn dan de drempel waarboven het pensioen wordt afgeschaft (125% van de 

wettelijke grens), blijft de berekening van de sociale bijdragen gebaseerd op de inkomsten van drie jaar 

eerder (geplafonneerd op het niveau van de wettelijke drempel). 

-Als de inkomsten hoger zijn dan de wettelijke grens van 125%, gebeurt de berekening op basis van de 

inkomsten van drie jaar eerder zonder plafonnering. 

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

  

  


