BIJVERDIENEN NA PENSIONERING
-

Koninklijk Besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.

-

Ministerieel Besluit van 24 december 2020 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld
in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling
van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers.

Voorwaarden
Tijdens je pensioen kan je onbeperkt bijverdienen:
- vanaf 1 januari van het jaar waarin je de leeftijd van 65 jaar bereikt en je een eigen
rustpensioen ontvangt,
-

of als je 45 jaren hebt gewerkt,
of als je een overgangsuitkering (= tijdelijke uitkering voor de langstlevende
huwelijkspartner
die niet
aan de leeftijdsvoorwaarde
voldoet voor een
overlevingspensioen) ontvangt.

Indien je niet onder één van bovenstaande voorwaarden valt, kan je nog steeds bijverdienen.
Je moet er dan wel voor zorgen dat je onder bepaalde inkomensgrenzen blijft.
Grenzen
De grenzen (die jaarlijks worden geïndexeerd) zien er in 2021 als volgt uit:

Ouder dan 65 jaar en
- je ontvangt enkel een
Vóór 65 jaar

Kinderlast

Werknemer,

overlevingspensioen

(vervroegd

Vóór 65 jaar met

- of je partner

pensioen of

enkel

ontvangt een

partner ontvangt

overlevingspensioen

gezinspensioen

een

- of je bent ambtshalve

gezinspensioen)

met pensioen

Nee

8.496 euro

19.782,00 euro

24.540,00 euro

Ja

12.744 euro

24.728 euro

29.850 euro

Nee

6.797 euro

15.826 euro

19.632 euro

Ja

10.195 euro

19.782 euro

23.880 euro

ambtenaar of
mandaat

Zelfstandige of
gemengd:
werknemerzelfstandige
(wanneer je
bijverdient als
werknemer én
zelfstandige
wordt rekening
gehouden met
80% van het
bruto-inkomen
als werknemer
en 100% van het
netto-inkomen
als zelfstandige)

Berekening
Activiteiten
Om na te gaan of het bedrag niet wordt overschreden, wordt rekening gehouden met elke
activiteit die een inkomen kan opleveren (ongeacht of je die ook effectief uitoefent):
- in België,
- in het buitenland,
-

in dienst van een internationale/supranationale organisatie.

Als je een gezinspensioen ontvangt, zal eveneens rekening worden gehouden met de activiteit
van jouw partner.
Inkomen
Als werknemer wordt er rekening gehouden met het bruto-inkomen. Daaronder wordt
verstaan: alle elementen die deel uitmaken van de bezoldiging vóór elke sociale of fiscale
afhouding. Het inkomen omvat niet enkel het loon voor de effectieve arbeidsprestaties, maar
ook enkel vakantiegeld, eindejaarspremie, vergoedingen n.a.v. het einde van de
arbeidsovereenkomst, … Het dubbel vakantiegeld, maaltijdcheques, ecocheques, … worden
echter niet in aanmerking genomen.
Bij een activiteit voor zelfstandigen wordt rekening gehouden met de netto
beroepsinkomsten. Daaronder wordt verstaan: de bruto inkomsten verminderd met sociale
bijdragen, beroepsuitgaven- en lasten en beroepsverliezen.
Sanctie
Als je teveel bijverdient, zal de Pensioendienst je pensioen verminderen of zelfs volledig
schorsen. Wanneer een grensbedrag wordt overschreden met minder dan 100%, zal het
pensioenbedrag met een gelijk percentage worden verminderd. Wordt het grensbedrag met
meer dan 100% overschreden, dan wordt jouw pensioen voor het volledige kalenderjaar
geschorst.
Aangifte
De uitgeoefende beroepsactiviteit dien je slechts in een aantal gevallen aan te geven, namelijk
wanneer jij (of jouw echtgenoot/echtgenote):
- een beroepsactiviteit uitoefent/een sociale uitkering ontvangt en wacht op de eerste
uitbetaling van jouw pensioen als werknemer,
-

wetenschappelijke of artistieke activiteiten uitoefent (en geen handelaar is),
een politiek of ander mandaat in België of in het buitenland uitoefent,

-

een beroepsactiviteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt in het buitenland,
als ambtenaar werkt,
een gezinspensioen ontvangt.

De aangifte dient in principe te gebeuren vóór de aanvang van de bezigheid of het genot van
de sociale uitkering. Dit wordt geacht in orde te zijn indien de aangifte gebeurt binnen de 30
dagen:
-

na de start van de activiteit,
na ontvangst van de sociale uitkering,
volgens op de datum van kennisgeving van uw pensioen.

De aangifte gebeurt (afhankelijk van de situatie) bij de Federale Pensioendienst of bij het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen.
Overeenkomst en arbeidsvoorwaarden
Bijverdienen is mogelijk nadat je bent aangeworven op basis van een arbeidsovereenkomst
(voor onbepaalde, bepaalde duur of welomschreven werk).
Je hebt recht op een vergoeding en voorwaarden die in overeenstemming zijn met de
loonschalen en beslissingen genomen in het paritair comité waartoe de werkgever
ressorteert. Zo zal je een minimumloon dienen te ontvangen, maar eveneens alle voordelen
verworven krachten de overeenkomst net zoals een ‘gewone werknemer’. Het gaat ook hier
om brutoloon, waarop sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing worden afgehouden.
Verdere opbouw pensioenrechten
Tijdens het uitoefenen van de toegelaten beroepsactiviteit zal je in principe geen
pensioenrechten meer opbouwen.

