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1. Woord vooraf

Opzet

Van bij haar aantreden heeft de federale regering Di Rupo meerdere
wijzigingen aangekondigd aan de overheidspensioenen. De regering
heeft ze meteen doorgevoerd met een programmawet van 28 december 2011.
ACV-Openbare Diensten heeft, samen met de verschillende ACVcentrales van het overheidspersoneel en in gemeenschappelijk front,
stevig tegen die aanpak gereageerd. We hebben meerdere acties gevoerd, algemene stakingen in de overheidssector inbegrepen.
Op die manier hebben we overleg over de regeringsmaatregelen afgedwongen.
Door onze syndicale reactie heeft de regering haar plannen op heel
wat punten moeten aanpassen. We hebben op een hele reeks punten
bijsturingen bekomen, die voor vele personeelsleden in de overheidssector erg belangrijk zijn.
In deze brochure bieden we een overzicht van de wijzigingen. De wetgeving over de pensioenen is ingewikkeld. Maar we proberen alle wijzigingen zo helder mogelijk uit te leggen. Neem gerust contact op met
één van onze secretariaten voor bijkomende uitleg.

Waar staan we
vandaag?

De programmawet van 28 december 2011 heeft een aantal wijzigingen
doorgevoerd.
Na onze acties is er in januari en februari met de vakbonden overleg
geweest over correcties en bijsturingen op die wet.
Het heeft dan geduurd tot juni vooraleer die aanpassingen zijn uitgeschreven in wettelijke teksten.
Half juli zijn de wettelijke aanpassingen overgemaakt aan de Raad van
State (die zal controleren of de formuleringen correct zijn uitgewerkt).
Nadien moeten de wettelijke bepalingen nog gestemd worden door
het Parlement. Vervolgens kan die nieuwe wet worden gepubliceerd in
het staatsblad.

Wat verandert er?

De regeringsmaatregelen hebben tot nu toe vooral betrekking op 3
grote onderdelen:
1. De mogelijkheden op vervroegd pensioen (leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden); dit heeft ook een weerslag op de regelingen van vervroegd uittreden die voor sommige groepen beACV – Openbare Diensten | Woord vooraf
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staan;
2. De manier van in aanmerking neming van loopbaanonderbreking en diverse vormen van verminderde prestaties;
3. De berekening van het pensioen (5 jaarlijks weddengemiddelde
en de afschaffing van de meest voordelige pensioenbreuken).

Er volgen nog 10
werven

De Minister van Pensioenen heeft aangekondigd dat hij de komende
maanden nog een aantal andere wijzigingen wil doorvoeren. Het gaat
dan over het volgende:
1. Het aanmoedigen van een aanvullend pensioen.
2. Vanaf 2013 ervoor zorgen dat mensen langer werken na hun
65ste en na een loopbaan van 42 jaar.
Voor federale ambtenaren is ondertussen al een KB genomen
dat voorziet dat mensen op vrijwillige basis ook na 65 jaar kunnen blijven werken.
3. Een nieuw systeem van overlevingspensioenen. Het komt erop
neer dat de regeling zo goed als wordt afgeschaft, met een
overgang voor wie op 1 januari 2012 ouder is dan 30 jaar.
4. De pensioenbonus (werknemersstelsel) en het leeftijdscomplement (overheidssector) hervormen zodat het effect op het
langer werken groter wordt.
5. De eenheid van loopbaan aanpassen: dit is van belang voor de
werknemerspensioenen.
6. Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen en van het
minimumpensioen.
7. Pensioensplit voor vrouwen: een deel van de pensioenrechten
zouden kunnen worden overgedragen aan de partner omdat
vrouwen vaak geen volledige loopbaan hebben.
8. Vanaf 1.1.2013 zou wie 65 jaar is en een loopbaan van ten minste 42 jaar heeft, onbeperkt kunnen bijverdienen.
9. Informatiseren zodat iedereen altijd kan zien hoeveel pensioen
hij of zij heeft opgebouwd.
Ieder van die punten zullen we natuurlijk verder goed moeten opvolgen. De Minister van Pensioenen heeft aangekondigd dat hij verdere
pensioenhervormingen na 2014 wil voorbereiden. Een expertenraad
zou daarvoor een ‘blauwboek’ moeten uitwerken.

2

Woord vooraf | ACV – Openbare Diensten

2. Rechthebbenden overheidspensioen

Het
overheidspensioen
is van toepassing
op vastbenoemde
personeelsleden

Alleen vastbenoemde personeelsleden hebben recht op een pensioen
volgens het stelsel van de overheidssector.
Contractuelen ontvangen een werknemerspensioen. We geven daarover uitleg op p. 35.
Voor vastbenoemden kunnen sommige diensten als contractueel personeelslid die aan de benoeming voorafgingen meegeteld worden
voor de berekening van het pensioen.

Gelijkheid mannen
en vrouwen

In het stelsel van de overheidssector is er sinds jaar en dag gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Ook in de toekomst blijft dit natuurlijk zo.
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3. Ingangsdatum pensioen

De wettelijke
pensioenleeftijd blijft 65
jaar

De wettelijke pensioenleeftijd voor ambtenaren is 65 jaar. Dat
was tot nu toe zo en dit blijft ook zo. Vanaf 65 jaar kan iedereen, ongeachte de duur van de loopbaan, met pensioen.
Voor federale personeelsleden voorziet een KB dat zij op vrijwillige basis ook na 65 jaar aan de slag kunnen blijven. Als de
werkgever de toelating hiervoor weigert moet hij de beslissing
motiveren.

Vervroegd pensioen –
principe

Tot nu toe voorzag de wetgeving in de mogelijkheid om de
oppensioenstelling te vragen vanaf de leeftijd van 60 jaar,
voor zover men ten minste 5 dienstjaren telt.
Tot en met 2012 blijft dit zo.
Vanaf 2013 wordt op dit punt een belangrijke wijziging doorgevoerd. In principe verschuift de mogelijkheid tot vervroegd
pensioen tussen 2013 en 2016 van 60 naar 62 jaar. Ieder jaar
wordt die leeftijd met 6 maanden verhoogd.
Daarenboven wordt de loopbaanvoorwaarde fel opgetrokken: van 5 jaar nu, naar 38 jaar in 2013 en vervolgens
stapsgewijs tot 40 jaar vanaf 2015.

Uitzondering 1 – lange
loopbanen

De regering heeft een correctie voorzien voor mensen met
een ‘lange loopbaan’. Wie een loopbaan heeft van 40 jaar vanaf 2013, 41 jaar vanaf 2015 en 42 jaar vanaf 2016, kan toch nog
op 60 jaar op pensioen gaan. Vanaf 2016 kan men ook op 61
jaar op pensioen, mits een loopbaan van 41 jaar.

Basisschema

De verschuiving van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarde kan
worden samengevat in volgend schema.

Leeftijd
Jaar
2012
2013
2014
2015
2016 en later

60 jaar
60,5 jaar
61 jaar
61,5 jaar
62 jaar
Vergt onderstaand aantal jaren loopbaan voor vervroegd pensioen
5
40
38
40
39
41
40
42
41
40
Er zijn nog 2 bijkomende uitzonderingen voorzien. Via het
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sociaal overleg hebben we ook 4 garanties kunnen inbouwen.

Uitzondering 2 Specifieke tantièmes

Sommige personeelsgroepen genieten van een voordeliger
pensioenbreuk dan de 1/60e.
Voor de personeelsleden die een voordeliger pensioenbreuk
hebben (bijvoorbeeld 1/50e of 1/55e) wordt voorzien in een
langere overgangsperiode dan in het basisschema.
Opgelet:
De voordelige pensioenbreuk moet voorzien zijn op basis van
een wet. Sommige gemeenten hebben hun personeelsleden
ook een voordeliger pensioenbreuk toegekend. Zij genieten
niet van die uitzondering. Personeelsleden van parastatalen
(wet 28 april 1958) genieten evenmin van deze uitzondering.
Hoe worden de voorwaarden voor het vervroegd pensioen in
die gevallen vastgesteld?
De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden zullen worden aangepast door de dienstjaren gepresteerd met een voordelige pensioenbreuk zwaarder te laat doorwegen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal te bereiken dienstjaren om vervroegd met pensioen te kunnen gaan.
Om de juiste situatie te bepalen is een vrij ingewikkelde tabel
opgesteld (zie bijlage 1 - p. 38). Ze omvat voor diverse situaties
de concrete coëfficiënten waarmee moet worden rekening
gehouden. Die coëfficiënten zijn afhankelijk van drie parameters: de ingangsdatum van het pensioen, de leeftijd bij pensionering en de toepasselijke tantième.
Zeker in situaties waarin mensen dienstjaren hebben waaraan
verschillende pensioenbreuken aan verbonden zijn, wordt het
berekenen van de loopbanen en de mogelijke datum van het
vervroegd pensioen geen eenvoudige klus.
Tip: PDOS (de pensioenadministratie voor de overheidsdiensten) heeft een erg gebruiksvriendelijke tool ontwikkeld die je
toelaat waarmee je zelf de datum kan berekenen waarop je met
vervroegd pensioen kan gaan. Je vindt hem op internet op volgend adres:
http://www.pdos.be/pdos/news/news_2006.htm
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Uitzondering 3 – Drie
specifieke groepen

De programmawet van december 2011 voorziet dat:
 het rijdend personeel van de NMBS;
 de militairen;
 de politie,
de huidige pensioenvoorwaarden inzake leeftijd en loopbaanduur behouden.
Wat betekent dit concreet voor die groepen?
 Bij de geïntegreerde politie bestaan er preferentiële
leeftijdsgrenzen (58 jaar) en loopbaanvoorwaarden
(20 jaar zonder diplomabonificatie) voor de niet officieren van het operationeel kader. Het gaat om de
agenten van politie, het basiskader en het middenkader. Ook voor bepaalde ex-rijkswachtofficieren en onderofficieren die nu deel uitmaken van de geïntegreerde politie, bestaan er preferentiële leeftijdsgrenzen (54, 56 of 58 jaar) en loopbaanvoorwaarden (20
dienstjaren zonder diplomabonificaties).
Let op: Voor de personeelsleden van het administratief
en logistiek korps van de geïntegreerde politie en de officieren van het operationeel kader bestaan er geen preferentiële leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. Zij vallen
onder het algemeen regime.


Voor de militairen bestaan er preferentiële leeftijdsgrenzen (56, 59 of 61 jaar). Ze moeten niet voldoen
aan loopbaanvoorwaarden.
Dit is ook van toepassing op de ex-militairen die deel
uitmaken van het veiligheidskorps van justitie of van
het personeel van de geïntegreerde politie (Calog) of
calltakers of die naar een andere openbare werkgever
werden overgeplaatst. Zij behouden de preferentiële
leeftijds- en loopbaanvoorwaarden volgens de voorwaarden van de externe mobiliteit.
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Het rijdend personeel van de NMBS Holding kent preferentiële leeftijdsgrenzen (55 jaar) en loopbaanvoorwaarden (30 jaar rijdend).
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Garantie 1 – voor wie in
2012 kort voor het
pensioen staat

De maatregelen zoals de regering ze oorspronkelijk heeft uitgedacht en die zijn doorgedrukt in de programmawet van
december 2011, houden geen rekening met de normale verwachtingen van mensen die kort voor hun pensioen staan.
In sommige gevallen hadden de regeringsmaatregelen voor
gevolg dat mensen die aan de vooravond van hun pensioen
staan, tot 5 jaar langer zouden moeten werken.
Via het overleg heeft ACV-Openbare Diensten bekomen dat
deze situatie wordt gecorrigeerd.
Mensen die in 2012 57 jaar zijn of ouder (dwz. geboren voor
1.1.1956) en dus kort voor hun pensioen staan, zullen niet
meer dan 2 jaar langer moeten werken voor zover ze minstens 37 jaar pensioenaanspraak verlenende jaren dienst
hebben.
De situatie van die personen wordt bijgestuurd op basis van
volgende tabel:

Leeftijd op
31.12.2012

Loopbaan op
31.12.2012

Nieuwe regeling
door programmawet 2011

Correctie door
overgangsregeling

61
60
60
59
59
59
59
59
58
58
58
58
58
57
57
57

34
34
33
36
35
34
33
32
35
34
33
32
31
34
33
32

65 (+3)
65 (+4)
65 (+3)
63 (+3)
64 (+4)
65 (+5)
65 (+4)
65 (+3)
63 (+3)
64 (+4)
65 (+5)
65 (+4)
65 (+3)
63 (+3)
64 (+4)
65 (+5)

64
63
64
62
62
62
63
64
62
62
62
63
64
62
62
62

Dit komt erop neer dat wie geboren is voor 1.1.1956 op 62 jaar
met pensioen kan na een loopbaan van 37 jaar ipv. na 40 jaar.
Let op: in 2012 kan men nog op vervroegd pensioen aan de
voorwaarden die dat jaar gelden (nl. in principe 60 jaar en
loopbaanvoorwaarde van minstens 5 jaar). De maatregel slaat
dus op mensen die na 2012 op vervroegd pensioen gaan, maar
ACV – Openbare Diensten | Ingangsdatum pensioen
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die ten laatste op 31 december 2012 aan de voorwaarden van
leeftijd en loopbaan vermeld in de eerste twee kolommen van
de tabel (= voorwaarden voorzien in het werknemersstelsel)
voldoen.
Om uit te maken of voldaan is aan de voorwaarde van de 37
pensioenaanspraak verlenende jaren dienst, mag geen rekening worden gehouden met de diplomabonificatie, noch met
de verhogingscoëfficiënten bij voordelige pensioenbreuken.
Deze maatregel geldt zowel voor statutair als voor contractueel overheidspersoneel.

Garantie 2 – wie op een
bepaald ogenblik aan de
voorwaarden voldoet,
behoudt dit voor later

De programmawet van december 2011 was zo opgevat dat wie
recht heeft op vervroegd pensioen, maar ervoor opteerde om
langer te blijven werken, de mogelijkheid op vervroegd pensioen kon verliezen omdat de wettelijke voorwaarden stapsgewijs veranderen (en daardoor in sommige gevallen zelfs tot 65
jaar zou moeten blijven werken).
Wie in zo’n situatie verkeerde, had er belang bij van zo snel
mogelijk het vervroegd pensioen op te nemen, ook al zag men
het perfect zitten om nog wat langer aan de slag te blijven.
Kortom, de regering organiseerde op die manier zelf een pensioengolf.
De programmawet wordt op dit punt gecorrigeerd. Mensen
die langer wensen te werken, zullen niet door de wijzigingen
in de wetgeving worden gestraft en behouden hun mogelijkheid op vervroegd pensioen, ook al blijven ze langer werken.
Concreet: Wie voor of tijdens de overgangsperiode (20132016 en voor voordelige tantièmes ook nadien) op een bepaald ogenblik voldoet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om op vervroegd pensioen te gaan, behoudt de
mogelijkheid om een vervroegd pensioen te bekomen (ongeacht de datum waarop het pensioen later daadwerkelijk
ingaat).
Deze mogelijkheid blijft, ook bij overgang naar een andere
personeelscategorie (= garantie 4).
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Garantie 3 – verjaren in
december is geen nadeel

Bovenstaande regel heeft een erg concrete toepassingssituatie: op basis van de oorspronkelijke regeringsplannen waren
diegenen die in december verjaren helemaal de klos.
De 'decemberjarigen' kunnen hun vervroegd pensioen bekomen met ingang van 1 januari van het erop volgend jaar.
Welnu, wie in december net aan de voorwaarden op vervroegd pensioen voldeed, werd geconfronteerd met volgend
fenomeen: na 2012 veranderen telkens op 1 januari de voorwaarden om met vervroegd pensioen te kunnen gaan.
Dus hoewel men in december op het ogenblik dat men verjaart aan de wettelijke voorwaarden voldoet, voldeed men
niet meer aan de voorwaarden op 1 januari. Dit bracht mee dat
de betrokkenen helemaal geen gebruik konden maken van het
recht op vervroegd pensioen.
Deze situaties wordt nu bijgestuurd:
Wie in december verjaart en op dat ogenblik aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen voldoet, zal toch een vervroegd pensioen kunnen bekomen ten vroegste vanaf 1 januari van het erop volgende jaar, ook al veranderen op die 1
januari de voorwaarden in de wetgeving.

Garantie 4 – wie van
functie verandert
behoudt voordelige
regeling

Voor de politie, militairen en het rijdend personeel van de
spoorwegen, gelden voordelige leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. Stel dat iemand in zo’n functie overstapt naar een
andere functie waarvoor die voordelige voorwaarden niet
gelden… Volgens de oorspronkelijke regeringsplannen verloor
betrokkene het recht op een vervroegd pensioen op basis van
die voordeliger regeling.
Via het sociaal overleg is bekomen dat dit wordt rechtgezet.
De regering heeft toegezegd dat ze de programmawet van
december 2011 als volgt zal corrigeren:
Wie op een bepaald ogenblik het recht opent op een vervroegd pensioen in een bepaalde beroepscategorie en daarna overgaat naar een andere personeelscategorie (bijvoorbeeld rijdend personeel spoor stapt over naar administratieve functie) waarvan hij de pensioneringsvoorwaarden op het
ogenblik van die overgang nog niet vervult, behoudt het
recht om - op elk vrij gekozen tijdstip - met vervroegd pensioen te gaan.
ACV – Openbare Diensten | Ingangsdatum pensioen
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Garantie 5 – wie in een
vervroegde
uitstapregeling zit,
behoudt vervroegd
pensioen op 60 jaar

De programmawet garandeert dat mensen die gebruik maken
van een uitstapregeling voorafgaand aan het pensioen en die:
 of vóór 1 januari 2012 een aanvraag 'vervroegd uitstappen' hebben ingediend;
 of sinds 1 januari 2012 een aanvraag hebben ingediend,
mits die werd ingewilligd voor 5 maart 2012,
het recht op vervroegd pensioen op 60 jaar behouden.
Een belangrijke vraag is natuurlijk welke regelingen precies
worden beschouwd als ‘uitstapregelingen’.
Om dit te bepalen wordt bij KB een lijst vastgesteld met alle
regelingen die voor die situatie in aanmerking komen.
De regering heeft in het KB de regelingen opgenomen die
beantwoorden aan 3 criteria:
 tijdens de afwezigheid moet men de bezoldiging of
een wachtgeld behouden;
 het moet gaan om een onomkeerbare vermindering of
stopzetting van de activiteiten;
 het verlof moet onmiddellijk voorafgaan aan de opruststelling.
Let op: Zeer tot ons ongenoegen heeft de regering de
zgn. landingsbanen op basis van de halftijdse loopbaanonderbreking of halftijdse vervroegde uitstapregeling
(wet 1995) NIET opgenomen in de lijst, behalve als het
gaat om een onherroepelijk stelsel (dat men dus niet
voortijdig kan stopzetten).
Tegelijk was het zo dat het voortbestaan van een aantal uitstapregelingen gewoon op de helling stond. ACV-Openbare
Diensten heeft kunnen bekomen dat de regelingen bijvoorbeeld voor de gevangenissen, voor de brandweer en de civiele bescherming, behouden blijven. De leeftijd van het vervroegd pensioen schuift weliswaar ook met 2 jaar op, maar
het bestaan van die regelingen is wel gevrijwaard (zie uitleg p.
17 en volgende).
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Hoe de
loopbaanvoorwaarde
berekenen?

De wijze waarop de loopbaanvoorwaarde wordt berekend,
was door de regering beperkend opgevat: het waren haast
uitsluitend de effectief gepresteerde jaren die werden meegeteld. Dit had voor gevolg dat mensen in de praktijk meestal
veel langer zouden moeten werken dan tot 62 jaar.
Via het overleg heeft ACV-Openbare Diensten bekomen dat
rekening wordt gehouden met een maximaal aantal situaties.
Voor de vaststelling van de loopbaanvoorwaarde wordt rekening gehouden met:
 effectieve prestaties bij de overheid;
 deeltijdse prestaties (worden als voltijds aangerekend);
 militaire dienst en dienst als gewetensbezwaarde;
 de periode van de diplomabonificatie (uiteraard wel
binnen de limieten van de toekenning van het voordeel);
 periodes van afwezigheid:
o gelijkgesteld met dienstactiviteit (al dan niet
bezoldigd);
o van disponibiliteit waarvoor een wachtgeld
wordt uitgekeerd;
o van verlof of disponibiliteit voorafgaand aan
het pensioen;
o gevalideerde en niet gevalideerde periodes
van loopbaanonderbreking van voor 1.1.2011
(wat neer komt op het wegnemen van een belangrijke discriminatie voor vrouwen);
 kalenderjaren waarvoor pensioenrechten worden geopend in een ander Belgisch pensioenstelsel (algemeen stelsel RVP, RSVZ voor zelfstandigen of DOSZ Dienst overzeese sociale zekerheid). Dus ook jaren in
het buitenland die in aanmerking worden genomen
binnen het werknemersstelsel, tellen mee.
Let op: Er wordt geen rekening gehouden met periodes van
non activiteit. Dat komt omdat men ook vroeger in die situaties op geen enkele manier pensioenrechten opbouwde.
Noot: de loopbaanjaren als vrijwillige brandweerman worden
gelijkgesteld als beroepsbrandweerman, voor zover het gaat
om prestaties waarbij men rechtstreeks deelneemt aan
brandbestrijding en op rust gesteld wordt als beroepsbrandweerman.
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In 8 stappen de
loopbaanvoorwaarde
berekenen

PDOS heeft een overzichtelijke stappenplan opgesteld om te
berekenen of iemand aan de loopbaanvoorwaarde voldoet.
We nemen het hier over.
Stap Wat doen?
1
Maak een zorgvuldig overzicht van de loopbaan
 periodes met zuivere loopbaanbreuken
 periodes met gemengde loopbaanbreuken
 periodes uit een ander pensioenstelsel
 kalenderjaren uit 2 verschillende pensioenstelsels
Noteer telkens de volledige en onvolledige prestaties apart
2
De duur van militaire dienst (of gewetensbezwaarde) voegt u toe met loopbaanbreuk 1/60
3
Als aan de voorwaarden voor de bonificatie voor
diploma voldaan is, wordt de tijdsbonificatie ten beloop van de minimale vereiste studieduur toegevoegd (in principe 2 of 3 jaar voor het bachelerniveau
en 4 of 5 jaar voor het masterniveau).
Opgelet: een diploma behaald tijdens de loopbaan,
mag niet dubbel worden geteld.
4
Ga voor het gewenste pensioneringsjaar na welke de
voorwaarde inzake minimale leeftijd en loopbaanduur is voor de vervroegde pensionering (zie tabel p.
4).
5
Berekening – fase 1: per loopbaanbreuk worden de
periodes uitgerekend en naar maanden omgezet.
6
Berekening – fase 2:
 de periodes met loopbaanbreuk 1/50 of 1/55 worden vermenigvuldigd met de verhogingscoëfficient (zie p. 38)
 onvolledige kalenderjaren die zonder de vermenigvuldigingscoëfficiënt te hebben toegepast
geen 104 dagen geven, worden niet afgerond
naar 12 maanden, maar in aanmerking genomen
voor de duur (= aantal maanden x coëfficiënt)
 onvolledige kalenderjaren die meer dan 104 dagen geven, worden afgerond naar 12 maanden
(tenzij de duur x coëfficiënt meer is dan 12 maanden, dan mag dit resultaat behouden blijven).
7
Tel alle resultaten op
8
Vergelijk het bekomen resultaat met de voorwaarden inzake loopbaanduur.
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Hoe tellen om tot de
loopbaanvoorwaarde te
komen?

Een in aanmerking komende periode moet in principe worden
geteld volgens het stelsel waar men rechten in opbouwt.
In het stelsel van de openbare sector maakt men een som
van de periodes van begin tot einddatum. Iedere dag telt dus
mee. Samen vormen zij dan een aantal dienstjaren.
Een voorbeeld:
Iemand heeft gewerkt van 23 februari 1978 tot 18 maart
1984. In het stelsel van de overheidssector komt dit
overeen met 6 jaar en 24 dagen. Dit wordt berekend als
volgt:
- 6 volle jaren = 72 maanden
- maand februari 1978: 6/28 = 0,2143
- maand maart 1984: 18/31 = 0,5806
Samen: betrokkene heeft een loopbaan van 72,7949
maanden.
Voor de periodes in het algemeen werknemersstelsel,
werkt men in kalenderjaren.
Vuistregel is dat als men gedurende een kalenderjaar ten minste 104 dagen (op basis van de 6 dagenweek) voltijdse tewerkstelling heeft, dat het ganse kalenderjaar in rekening
wordt genomen.
Tegelijk houdt men rekening met periodes van gelijkstelling.
Dit zijn periodes van:
 onvrijwillige werkloosheid en beroepsopleiding (voor
zover men wettelijke uitkeringen genoot)
 tewerkstelling als tewerkgestelde werkloze of in het
kader van het DAC (derde arbeidscircuit) en BTK (bijzonder tijdelijk kader)
 arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of invaliditeit
(voor zover men wettelijke uitkeringen genoot)
 loopbaanonderbreking (binnen de voorziene beperkingen)
 tijdskrediet of loopbaanvermindering (binnen de voorziene beperkingen)
 arbeidsbeperking wegens herverdeling van de arbeid
 deeltijdse werknemers met behoud van rechten
 met betaling van een vergoeding wegens arbeidsongeval of beroepsziekte (mits ten minste 66% arbeidsongeschiktheid)
 inactiviteit als gevolg van handicap (ten minste 66%)
 militaire dienst of als gewetensbezwaarde
 voortgezette verzekering voorzien door de ZIV wetgeACV – Openbare Diensten | Ingangsdatum pensioen
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ving en gedekt door een attest.
Tijdens het sociaal overleg hebben we bekomen dat de beide
technieken kan gebruiken. Dit leidt tot een ruime interpretatie in de manier van tellen.
Dit betekent dat als men gedurende een jaar ten minste 104
dagen (op basis van de 6 dagenweek) voltijdse tewerkstelling
of gelijkgestelde dagen telt, men hoe dan ook het ganse jaar
meetelt.
Schematisch voorgesteld:

Meer dan 104 dagen voltijdse tewerkstelling

Volledig jaar telt

Minder dan 104 dagen voltijdse tewerkstelling

Voor overheidspensioen tellen
van dag tot dag

Jaar x

Let op: Men zal geen dubbeltellingen aanvaarden.
Voorbeeld:
Iemand werkt van 1 januari tot 30 juli van een jaar bij een
privé werkgever (= meer dan 104 dagen voltijdse tewerkstelling) en begint nadien vanaf 1 oktober te werken in overheidsdienst.
Men mag dus niet tellen 1 kalenderjaar werknemersstelsel + 3 maanden overheidsdienst. Maar het blijft 1 kalenderjaar.
Omgekeerd:
Iemand werkt van 1 juli tot eind januari van het daaropvolgende jaar bij een privé werkgever en wordt aansluitend daarop benoemd in overheidsdienst.
Het gaat om 2 volledig in aanmerking komende jaren,
want in beide jaren zijn er meer dan 104 arbeidsdagen.
Nogal wat mensen hebben niet alleen pensioenaanspraak
verlenende jaren in één stelsel. Wie bijvoorbeeld eerst gewerkt heeft als tewerkgestelde werkloze en later een vast
benoemde job vond bij de overheid, valt onder verschillende
stelsels. Men spreekt dan van gemengde loopbanen.
14
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De 3 pensioeninstellingen zullen hun gegevens onderling uitwisselen om te komen tot de vaststelling van het aantal jaren.
Daarenboven is het van belang na te gaan of de voorwaarden
voor vervroegd pensioen in de verschillende stelsels vervuld
zijn. Het is immers mogelijk dat men vanaf een bepaalde datum een vervroegd overheidspensioen kan genieten, maar pas
later een vervroegd werknemerspensioen.
Voorbeeld: Een verpleegkundige bij het OCMW is geboren op 1.1.1956. Ze heeft hogere studies gedaan van
1.9.1974 tot 31.8.1977. In 1978 was de verpleegkundige
werkzaam in een privaat ziekenhuis. Op 1.2.1979 wordt
ze benoemd bij het OCMW. Kan betrokkene op 1.2.2016
op 60 jarige leeftijd met pensioen?
De loopbaanduur bedraagt 36 maanden (diplomabonificatie) + 12 maanden (tewerkstelling privé sector) + 1
maand (afronding voor het jaar 1979) + 444 maanden =
493 maanden.
Om op 60 jaar op pensioen te kunnen gaan moet ze een
loopbaan hebben van 42 jaar (= 504 maanden). De verpleegkundige zal dus maar op 1.1.2017 op vervroegd pensioen kunnen gaan.
Samengevat: Hoe tewerk gaan voor de berekening van loopbaanjaren om te voldoen aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen?
1.

Er zijn ten minste 104 voltijdse werkdagen (of gelijkgesteld): het volledige kalenderjaar telt (= regel uit
werknemersstelsel – zie p. 36).
2. Periodes als personeelslid in de overheidssector die in
aanmerking komen voor het overheidspensioen: tellen van de begin- tot einddatum. Indien dit aanvullingen oplevert tegenover punt 1, worden deze toegevoegd (maar geen dubbeltellingen met punt 1).
3. Voor wie periodes heeft met een voordelige tantième
(stelsel overheidssector): die periodes vermenigvuldigen met de toepasselijke coëfficiënt. In ‘gemengde jaren’ wordt de coëfficiënt enkel toegepast wanneer dit
gunstiger is.

ACV – Openbare Diensten | Ingangsdatum pensioen
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Wat bij uitputting van het
ziektekrediet na 60 jaar?

Wie 60 jaar of ouder is, ziet zijn krediet ziekteverlof beperkt
tot 365 dagen.
Wie langer ziek is, wordt op automatisch pensioen gesteld.
Tijdens het overleg met de vakbonden in februari heeft de
regering verklaard dat ze niet zinnens was om op korte termijn hier verandering in te brengen.
Maar tijdens het de begrotingscontrole van maart 2012 is de
regering al op die belofte terug gekomen. Ze heeft toen gezegd toch zinnens te zijn de regeling aan te passen. Zolang er
geen nieuwe wijziging van de wetgeving komt, blijft de bestaande regel gewoon van toepassing.
Tip: PDOS (de pensioenadministratie voor de overheidsdiensten)
heeft een erg gebruiksvriendelijke tool ontwikkeld die je toelaat
waarmee je zelf de datum kan berekenen waarop je met vervroegd pensioen kan gaan. Je vindt hem op internet op volgend
adres:
http://www.pdos.be/pdos/news/news_2006.htm
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4. Vervroegde uitstapregelingen

Brandweer

Voor de brandweer voorziet een KB van 3 juni 1999 in een mogelijkheid tot vervroegd uitstappen. De regeling wordt voortaan
als volgt opgevat:
 De regeling verlof voorafgaand aan het pensioen wordt definitief gemaakt.
 De leeftijd om in de regeling te kunnen stappen schuift tussen 2013 en 2016 telkens met 6 maanden op. De intredeleeftijden worden dan als volgt (voor het overige blijven de
bestaande voorwaarden van toepassing):
Jaar

leeftijdsvoorwaarde voor vervroegd uitstappen

2012
2013

56 jaar
56,5 jaar

2014

57 jaar

2015

57,5 jaar

2016

58 jaar

Wat is van specifiek belang voor het vervroegd pensioen van
brandweermannen?






Voor het vervroegd pensioen op basis van de lange loopbanen in de functies met de pensioenbreuk 1/50: als het
aantal jaren dat men heeft om vervroegd op pensioen te
gaan, overeen komt met het aantal jaren om een volledige
loopbaan te hebben (37,5 jaar) dan kan men bij KB voorzien
dat het recht op vervroegd pensioen behouden blijft voor
zover de voorwaarden voor de volledige loopbaan vervuld
zijn.
Voor de vaststelling van het aantal jaren als brandweerman
zal men rekening houden met de jaren als beroepsbrandweerman én als vrijwillige brandweerman die deze taak
opnemen als een betaalde professionele activiteit.
Voor de vaststelling van het aantal jaren gebruikt men gewoon de bestaande manier van werken: er wordt zowel
rekening gehouden met het aantal jaren als brandweerman
(beroeps en vrijwilligers) als met de jaren gepresteerd in
andere betaalde functies.
Indien de loopbaan prestaties bevat met verschillende
daaraan verbonden tantièmes, dan zal bij de berekening

ACV – Openbare Diensten | Vervroegde uitstapregelingen
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van de totale duur van de loopbaan de prestaties in elk van
die tantièmes pro rata in aanmerking genomen worden.
Een KB is in de maak om de uitstapregeling aan te passen aan de
nieuwe pensioenwet

Onderhandelingen over het statuut
Er worden onderhandelingen gevoerd over het statuut van de
brandweerman.
Men wil daarbij de arbeidsvoorwaarden en de vorming van de
brandweermannen verbeteren om ze aan te passen aan de noden
en gevaren van de functie.
Dit nieuw statuut zal juridische zekerheid bieden en moet een oplossing geven aan dringende problemen zoals de kwestie van de
arbeidstijd en de eindeloopbaan.

Alternatieve functies voor plus 56 jarigen mogelijk?
Voor de brandweermannen die 56 jaar zijn of ouder zijn, zal met de
gemeenten en brandweerzones een regeling worden onderhandeld, zodat zij die dat wensen een niet operationele dagtaak of een
andere aangepaste alternatieve functie kunnen opnemen.

Specifiek voor vrijwillige brandweerlieden
De leeftijd waarop vrijwillige brandweerlieden hun activiteiten
moeten stopzetten wordt verhoogd van 60 naar 65 jaar.

Civiele bescherming

Sinds 1999 hebben we een regeling bekomen voor personeelsleden van de civiele veiligheid om 4 jaar voor het pensioen vervroegd
uit te stappen. Deze maatregel zou normaal vervallen eind dit jaar.
Naar aanleiding van de syndicale acties en de algemene staking van
22 december 2011 heeft de Ministerraad op 24 december 2011 beslist om de maatregel te verlengen tot 30 juni 2012. Tot die datum
kunnen de betrokken personeelsleden dus nog met vervroegd
pensioen, voor zover ze voldoen aan volgende voorwaarden:





ten minste 56 jaar zijn
ten minste 25 in aanmerking komende dienstjaren tellen
voor de opening van het recht op pensioen in de openbare
sector (met uitsluiting van bonificaties voor studies en andere periodes die voor de vaststelling van de wedde in
aanmerking worden genomen)
zich verbinden het vervroegd pensioen op te nemen zodra
de leeftijd van 60 jaar is bereikt.

De periode van uitstap wordt met dienstactiviteit gelijkgesteld en
18
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het betrokken personeelslid behoudt ondertussen zijn geldelijke
rechten. Men ontvangt een wachtloon van 80% van de laatst toegekende wedde voor volledige prestaties (verhoogd met een forfait voor onregelmatige prestaties). Vakantiegeld, eindejaarstoelage,... worden eveneens aan 80% uitgekeerd.
Er moet met de betrokken sector onderhandelingen worden gevoerd over de situatie na half juni 2012.

Gevangenissen

Wie zich voor 28 november in het systeem van verlof voorafgaand
aan het pensioen bevond, behoudt de initiële voorwaarden. Dit
geldt ook voor aanvragen na 31 december 2011 ingediend, maar die
door Justitie zijn ingewilligd voor 5 maart 2012.
Wie voor 1 januari 2012 een aanvraag had ingediend om van het
verlof voorafgaand aan het pensioen gebruik te maken, behoudt
het recht op de regeling, voor de uitstapregeling ingaat binnen het
jaar volgend op de aanvraag en ten laatste op 1 december 2012.
Voortaan gelden volgende voorwaarden:
1. De leeftijd om in de regeling van verlof voorafgaand aan
het pensioen te kunnen stappen, schuift tussen 2013 en
2016 telkens met 6 maanden op. Het schema van intredeleeftijden wordt dan als volgt:
Jaar

leeftijdsvoorwaarde voor vervroegd
uitstappen

2012
2013

55 jaar
55,5 jaar

2014

56 jaar

2015

56,5 jaar

2016

57 jaar

2. Om van het verlof voorafgaand aan het pensioen te kunnen genieten moet men bovendien voldoen aan de voorwaarden inzake vervroegd pensioen (zie tabel basisschema
p. 4), min 5 jaar.
Er moeten hiervan ten minste 15 jaren werkelijk in een gevangenis gepresteerd zijn (als personeelslid dat van toepassing valt onder de regeling).
3. Wie niet voldoet aan die vereiste van punt 2, kan het verlof
ten vroegste aanvragen vanaf de eerste dag van de maand
volgend op de datum waarop men 37 dienstjaren telt (zelfde manier van berekenen als voor vervroegd pensioen).
Er moeten hiervan ten minste 15 jaren werkelijk in een geACV – Openbare Diensten | Vervroegde uitstapregelingen
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vangenis gepresteerd zijn (als personeelslid dat van toepassing valt onder de regeling).
4. Het verlof kan maximum 5 jaar voorafgaan aan het vervroegd pensioen.
5. Het verlof vangt aan op de eerste dag van een kalendermaand. Het moet ten minste 9 maand voor de aanvang
worden ingediend.
6. Het verlof eindigt in ieder geval als men 65 jaar wordt.
Personeelsleden die in dienst blijven, kunnen 5 jaar voor de datum
van het al dan niet vervroegd pensioen, een jaarlijkse toelage vragen van 2500 €. Bij onvolledige prestaties wordt die toelage betaald pro rata de prestaties.
Personeelsleden van wie het verlof ingaat voor 1 januari 2018 en die
voor 62 jaar met vervroegd pensioen kunnen gaan, kunnen vragen
het verlof te laten doorlopen totdat ze 62 jaar zijn, voor zover het
verlof niet meer is dan 5 jaar.
Tussen 1 januari 2018 en 31 december 2022 geldt dezelfde mogelijkheid tot de leeftijd van 61 jaar.
Er is ook overeengekomen dat personeelsleden die meer vijftig jaar
zijn een specifieke arbeidsregeling kunnen bekomen, voor zover er
ernstige medische redenen zijn erkend door de arbeidsgeneesheer.
Kunnen geen ernstige medische redenen worden ingeroepen, dan
kan zo’n specifieke arbeidsregeling worden bekomen door personeelsleden vanaf 55 jaar.
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5. Pensioenberekening

Voordeligste
pensioenbreuken
vervallen

Voor een aantal beroepsgroepen bestaan voordelige pensioenbreuken.
Deze zijn destijds ingevoerd omdat men ervan uitgaat dat die
nodig zijn om de betrokkenen een volledig pensioen te garanderen, ervan uitgaand dat men maar op latere leeftijd in die functie
instapt.
Het gaat vooral om:
 1/20 voor sommige functies bij de erediensten en de gemeentemandatarissen (kennen een specifieke berekeningsmethode);
 1/30 bij de magistratuur, de universiteitsprofessoren en
sommige functies bij de erediensten;
 1/35 bij de magistratuur.
In het regeerakkoord is voorzien dat deze meest voordelige
pensioenbreuken vanaf 1 januari 2012 worden opgetrokken naar
1/48e voor de pensioenberekening. De programmawet van 28
december 2011 voert de maatregel door in de wetgeving.
Let op: er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de
pensioenberekening (1/48e) en de voorwaarde van de loopbaanduur: voor dat laatste maakt men ook voor de situaties met pensioenbreuk 1/48e gebruik van de berekening in 1/50e.
Een overgangsregel is voorzien voor wie 55 jaar is of ouder op
1 januari 2012 (geboren voor 1957). Die personen behouden de
voordelige pensioenbreuk.
Opgelet: de pensioenregeling van de parlementairen wordt geregeld door het parlement zelf. De programmawet verandert
hier niets aan.

Weddengemiddelde:
principe verandert

Het overheidspensioen wordt vandaag berekend op basis van de
gemiddelde wedde van de 5 laatste jaar. In de toekomst wordt
dit het gemiddelde van de 10 laatste jaar.
De basisformule voor de berekening van het rustpensioen wordt
dus:

ACV – Openbare Diensten | Pensioenberekening
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Pensioenbreuk (principe: 1/60e) x gemiddelde wedde laatste 10 jaar van de loopbaan x aantal aanneembare dienstjaren
Ook in het overleg zijn we er niet in geslaagd om de regering
hierop terug te doen komen. Niet dat de regering veel argumenten had: 'dat staat zo in het regeerakkoord'. Punt gedaan.
ACV-Openbare Diensten is het helemaal niet eens met die aanpak, maar de regering drukt de wijziging wel door.

Weddengemiddelde:
overgangsmaatregel

De berekening op basis van de laatste 5 jaar blijft behouden
voor de personeelsleden die op 1 januari 2012 50 jaar zijn of
meer. Het gaat dus om de personen geboren voor 1962.

Weddengemiddelde:
uitzonderingen

Naast de overgangsmaatregel zijn er 3 uitzonderingen via het
sociaal overleg:
1.

Het gewaarborgd minimum inzake vervroegde oppensioenstelling wegens ziekte blijft berekend op de
gemiddelde wedde van de laatste 5 jaar. De regering zal
ook onderzoeken in welke mate dit gewaarborgd minimumpensioen kan worden opgetrokken.

2. Er komt een sociale correctie voor de laagste pensioenen.
Als het bedrag van het pensioen berekend op basis van
het gemiddelde van de laatste 10 jaar lager is dan het
gewaarborgd minimumbedrag voor een alleenstaande
gepensioneerde (= 1.261,65€ per maand sinds februari
2012 – 800,08 € aan 100%), dan wordt het pensioen herberekend op basis van de gemiddelde wedde van de
laatste 5 loopbaanjaren. Dat nieuwe bedrag mag echter
niet meer zijn dan dit minimum.
3. Voor de NMBS personeelsleden stapt men over van de
berekening op basis van de laatste wedde, naar het
weddengemiddelde van de laatste 4 jaar (en dus niet de
oorspronkelijk voorziene 10 jaar).
Dit geldt ook voor andere specifieke regelingen die er
zijn en die voordeliger zijn dan de regel van het 5-jaarlijks
gemiddelde (militairen).
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Leeftijdscomplement

De personeelsleden in de overheidssector die hun loopbaan verlengen tot na de leeftijd van 60 jaar bekomen een leeftijdscomplement.
Dit complement wordt toegekend voor iedere maand dienst
gepresteerd vanaf 1.1.2001 door een personeelslid dat de leeftijd
van 60 jaar reeds heeft bereikt.
Het complement komt overeen met een % van het jaarlijks pensioenbedrag. Het is verschillend naar gelang de leeftijd. Dit % per
maand is als volgt:
 0,125% van het jaarlijks pensioenbedrag met een minimum van 23,65 euro per maand
 Vanaf 62 jaar: 0,167% van het jaarlijks pensioenbedrag
met een maximum van 31,54 euro per maand.
Op jaarbasis geeft dit volgende %:
Leeftijd
60-61jaar
61-62 jaar
62-63 jaar
63-64 jaar
64-65 jaar

Bonus per jaar
1,5%
1,5%
2%
2%
2%

Totaal
1,5%
3%
5%
7%
9%

Het leeftijdscomplement mag voor gevolg hebben dat het relatief maximum van ¾ van de wedde die als grondslag dient voor
de berekening van het pensioen overschreden wordt (tot maximaal 9/10 van de wedde die als grondslag dient voor de berekening van het pensioen).
De afgelopen maanden is er al heel wat te doen geweest over
die regeling. De wettelijke bepalingen die nu worden uitgevaardigd wijzigen die regeling (nog) NIET.
De regering heeft aangekondigd de regeling voor het einde van
het jaar te evalueren. In functie hiervan zal de regeling nadien
wellicht worden bijgestuurd. Eerder heeft de regering verklaard
dat het de bedoeling is dat zo’n aanpassing van toepassing zou
zijn vanaf 1 januari 2014. Maar de afgelopen 6 maanden leren ons
dat de regering nogal gemakkelijk van mening verandert als het
op datums aan komt.
De regering heeft ook beloofd dat eventuele wijzigingen vooraf
met de vakbonden zullen worden besproken.
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Aanneembare diensten

Het is belangrijk goed volgend verschil te maken:
 Er zijn aanneembare diensten voor de leeftijdsvoorwaarde om op vervroegd pensioen te kunnen gaan (zie p.11)
 De in aanmerking komende diensten voor de pensioenberekening.
Voor de pensioenberekening kunnen verschillende perioden
meegeteld worden:
 Prestaties bij de verschillende overheden;
 Militaire dienstplicht en periodes bij de burgerlijke bescherming of als gewetensbezwaarde;
 De diplomabonificatie (mits toepassing van de geldende
verminderingen);
 Sommige periodes van afwezigheid:
o Die gelijk gesteld zijn met dienstactiviteit;
o Periodes van disponibiliteit met wachtgeld;
o Niet bezoldigde periodes van dienstactiviteit
(voor een maximum van maximum 20% van de
loopbaan)
P.m.: voor de personen geboren tussen 1.1.1947
en eind 1950 gaat het om 25%; voor personen geboren tussen 1.1.1951 en eind 1955 is er een degressieve regeling die de overgang regelt van de
25% tot 20%.
o Geheel of gedeeltelijke loopbaanonderbreking
(deels gratis, voor de rest mits validering)
o Periodes van afwezigheid in het kader van de
vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding (in de toekomst binnen bepaalde beperkingen).

In aanmerking neming
loopbaanonderbreking,
vierdagenweek en
halftijdse
uitstapregeling

Er is vooreerst de regel dat het totaal van niet bezoldigde verloven en afwezigheden die gelijkgesteld zijn met dienstactiviteit
niet meer mogen bedragen dan 20% van de loopbaan. De periodes van loopbaanonderbreking zitten hier mee in vervat.
Men maakt een verschil tussen:
 De periode tot en met 31 december 2011: de tot dan toe
bestaande regels gelden (max. 5 jaar in aanmerking neming loopbaanonderbreking, voor sommige situaties
mits valideren).
 Vanaf 1 januari 2012 gelden nieuwe regels.
Die nieuwe regels zijn als volgt:
 De 3 regelingen zijn gedurende 12 maanden gratis aanneembaar. Voor de vaststelling van die 12 maanden
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houdt men geen rekening met het feit dat men al voor
2012 een jaar gratis heeft bekomen.
Periodes van 1/5 loopbaanonderbreking en van vierdagenweek, zijn gratis aanneembaar gedurende maximum
60 maanden. Deze regel mag je niet samen toepassen
met het algemeen principe van de 12 maand gratis aanneembaarheid (de meest voordelige van beide regels
wordt toegepast).
De periode van 12 maand gratis aanneembaarheid wordt
verlengd met maximum 24 bijkomende maanden voor
de perioden gedurende welke het personeelslid of zijn
echtgenoot die onder hetzelfde dak woont, kinderbijslag
ontvangt voor een kind jonger dan 6 jaar. Voor deze situatie moet je wel rekening houden met periodes opgenomen voor 2012.

Vanaf de leeftijd van 50 jaar worden er bijkomende periodes
van deeltijdse loopbaanonderbreking aanneembaar (deels gratis, deels mits betaling van een persoonlijke bijdrage):
 Maximum 84 maanden ingeval ½ loopbaanonderbreking;
 Maximum 96 maanden ingeval vermindering met 1/3;
 Maximum 108 maanden ingeval vermindering met 1/4.
Er is een tweede gratis aanneembaarheid gedurende maximum
12 maanden.
Periodes van halftijds werken (wet 2012 halftijdse uitstapregeling) worden in dit geval gelijkgesteld met halftijdse loopbaanonderbreking.
Periodes van 1/5e loopbaanonderbreking of van vierdagenweek
opgenomen vanaf 50 jaar zijn gratis aanneembaar ten beloop
van een bijkomende periode van maximum 180 maanden.
Worden verschillende afwezigheidsbreuken gecombineerd vanaf de leeftijd van 50 jaar, dan wordt de berekening gecombineerd. De duur van de afwezigheden wordt dan vermenigvuldigd met volgende coëfficiënten:
Afwezigheidsbreuk
1/5
1/4
1/3
1/2

Coëfficiënt
1
1,6666
1,8750
2,1428

Het totaal van de op die manier berekende perioden mag maximum 180 maanden zijn.
ACV – Openbare Diensten | Pensioenberekening
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Is het meer dan 180 maanden, dan wordt de vermindering eerst
uitgevoerd op de periodes waarbij de vermindering het minst
belangrijk is, tot het totaal gelijk is aan 180. Vervolgens wordt dit
omgezet in aanneembare perioden door het totaal te delen door
voornoemde coëfficiënten.
Let op: men telt de kalendermaanden loopbaanonderbreking,
ongeacht of de loopbaanonderbreking voltijds of deeltijds is.
Nieuw: De thematische loopbaanonderbrekingen (palliatieve zorgen, ouderschapsverlof en bijstand of verzorgen van een
ziek gezins- of familielid) opgenomen vanaf 1 januari 2012 zijn
altijd gratis aanneembaar (zonder dat de regel van 60 maanden
of de 20%-25% regel geldt).
Specifieke overgangssituatie:
Er zijn uiteraard mensen die een loopbaanonderbreking al lopende hadden vooraleer de regeringsmaatregelen bekend waren. Zij kunnen genieten verder van de vroegere regels als die
voordeliger zouden zijn. Het moet gaan om loopbaanonderbrekingen die:
 uiterlijk op 2 april 2012 zijn ingegaan
 en waarvoor de aanvraag voor 28 november 2011 bij de
werkgever was ingediend en die ontvangen is door de
RVA voor 1 maart 2012.
Dit geldt ook voor loopbaanonderbrekingen die onmiddellijk
aansluiten aan een periode van loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof die beantwoordt aan die data.
Praktisch gevolg voor wie reeds voor 31 december 2011 in een
vrijwillige vierdagenweek zat.
De betrokkenen zien vanaf 1 januari 2012 de teller voor het recht
op de vierdagenweek ‘op nul gezet’. Zij krijgen dus nog 60
maand gratis aanneembare vrijwillige vierdagenweek. Bij uitputting van de rechten op de vrijwillige vierdagenweek kunnen zij
verder deeltijdse prestaties blijven leveren zonder premie; die
periode wordt ook niet gelijkgesteld voor het pensioen.
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Validering door
persoonlijke bijdrage

50 plussers kunnen periodes van 1/2, 1/3 of 1/4 loopbaanonderbreking die niet gratis in aanmerking komen voor het pensioen,
valideren door de storting van een persoonlijke bijdrage.
Die bijdrage bedraagt 7,5% van de wedde die men zou genoten
hebben mocht men gewoon in dienst gebleven zijn.
Vergeet niet: de bijdragen moeten zijn gestort voor de datum
van de pensionering en ten laatste op 31 december van het jaar
volgend op dat waarin de afwezigheid die men wil valideren zich
voordoet. Men kan dus geen periodes van jaren geleden valideren.
Contractuelen die vastbenoemd worden en die vroegere afwezigheden willen valideren (om ze in aanmerking te laten komen
voor het overheidspensioen) kunnen dit nochtans wel.

Maximum pensioen

Er zijn 2 soorten maxima:
 Een absoluut maximum.
Het absoluut maximum bedraagt 73.929,36 euro op jaarbasis, of 6.160,78 euro op maandbasis (index feb. 2012)
 Een relatief maximum: dit is 3/4 van de gemiddelde referentiewedde.

Diplomabonificatie

Het bezit van een diploma dat een vereiste was bij aanwerving
of benoeming kan een tijdsbonificatie opleveren bij de berekening van het overheidspensioen en voor het verwerven van het
recht op een vervroegd overheidspensioen.
Oorsprong van de maatregel is dat waar een diploma een vereiste is, de studievereiste ervoor zorgt dat men pas later de loopbaan kan aanvangen. Om toe te laten dat wie heeft gestudeerd
ook een volledig pensioen kan verwerven is voorzien in de diplomabonificatie.
De wetgeving met de voorwaarden inzake toekenning van de
diplomabonificatie is vrij uitgebreid. We vatten hier alleen de
belangrijkste principes samen:
 De diplomabonificatie wordt enkel toegekend voor studies hoger onderwijs met een minimale studieduur van
twee jaar. Het bedoelde diploma dient vereist te zijn geweest bij de aanwerving of de benoeming. Louter het
bezit van een diploma is dus zeker niet voldoende om
een bonificatie te ontvangen.
 De bonificatie wordt afgeleid van de minimale studieduur die noodzakelijk was om het vereiste diploma te
behalen. Enkel werkelijke studiejaren komen in aanmerking met uitsluiting van bisjaren. Bij studieperiodes met
een deeltijds leerplan die samenvallen met effectieve
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prestaties wordt de bonificatie verrekend met de reeds
aanwezige bijdrage van de effectieve prestaties.
De diplomabonificatie is afhankelijk van de effectieve
prestaties die verricht worden. Ze wordt slechts toegekend indien de duur van de effectieve prestaties minstens zo groot is als de studieduur.
Verder mag de toekenning van de diplomabonificatie
voor de berekening van het pensioen er niet voor zorgen
dat de loopbaan langer wordt dan de tijdsduur tussen de
19e verjaardag en pensioendatum. Wanneer dat het geval zou zijn wordt de diplomabonificatie verminderd.
Bij een anciënniteitpensioen met minder dan 20 volle jaren wordt de bonificatie beperkt (geldt niet bij een pensioen toegekend wegens lichamelijke ongeschiktheid).
De bonificatie wordt eveneens verminderd bij deeltijdse
prestaties die niet aanneembaar zijn bij de pensioenberekening. Wie bijvoorbeeld steeds halftijds heeft gewerkt, zal de volledige studieduur wel aan de loopbaan
worden toegevoegd, maar dan enkel om uit te maken of
men aan de voorwaarde voldoet om met vervroegd pensioen te kunnen gaan.
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6. Minima en aanvullende vergoedingen

Principe minima

Het gewaarborgd minimum wordt enkel toegekend voor pensioenen uit hoofde van een hoofdambt.
Het supplement wordt evenmin toegekend:
 Als men minder dan 20 aanneembare dienstjaren telt
 Een uitgesteld pensioen geniet.

Gewaarborgd
minimum
rustpensioen

Het gewaarborgd minimum wegens leeftijd bedraagt (index feb.
2012):
 Voor een alleenstaande (= idem voor ongehuwd, weduwnaar of weduwe, uit echt gescheiden of van tafel en
bed gescheiden): 1.261,65 euro / maand
 Voor een gehuwde gepensioneerde: 1.577,03 euro /
maand.
Bedragen: index feb. 2012.
Wie niet altijd voltijdse diensten heeft gepresteerd ziet dit bedrag
proportioneel aangepast rekening houdend met de werkelijk
gepresteerde diensten.

Gewaarborgd
minimum lichamelijke
ongeschiktheid

Het gewaarborgd minimumpensioen bedraagt:
 Voor een alleenstaande: 50% van de gemiddelde wedde
van de laatste 5 jaar.
Het bruto bedrag per maand is gelijk aan 1.261,65 euro en
het maximum 1.773,88 euro.
 Voor een gehuwde gepensioneerde: 62,5% van de laatste
5 jaar.
Het bruto bedrag per maand is minimum 1.577,03 euro en
het maximum 2.217,35 euro.
Bedragen: index feb. 2012.
Wie niet altijd voltijdse diensten heeft gepresteerd, ziet dit bedrag proportioneel aangepast rekening houdend met de werkelijk gepresteerde diensten.

Supplement zware
handicap
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Dit supplement bedraagt 159,68 euro (bedrag index feb. 2012).
Het wordt toegekend aan de gepensioneerden die:
 Een verlies van zelfredzaamheid als gevolg van hun handicap van ten minste 12 punten hebben
En die:
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Schorsing en aftrek
andere voordelen van
het minimum

Gepensioneerd worden wegen lichamelijke ongeschiktheid ten gevolge van een zware handicap opgelopen tijdens hun loopbaan waardoor definitief een eind werd
gemaakt aan hun diensten;
Ambtshalve gepensioneerd worden omdat zijn na de
leeftijd van 60 jaar definitief ongeschikt zijn bevonden en
hun afwezigheid wegens ziekte voor hun pensionering te
wijten was aan een zware handicap opgelopen tijdens
hun loopbaan;
Ambtshalve gepensioneerd werden omdat zijn na de
leeftijd van 60 jaar 365 kalenderdagen ziekteverlof hebben opgenomen en hun afwezigheid wegens ziekte voor
hun pensionering te wijten was aan een zware handicap
opgelopen tijdens hun loopbaan.

Als de gepensioneerde andere pensioenen of renten geniet, dan
worden die van het minimumsupplement afgetrokken.
Renten voor arbeidsongevallen en andere soortgelijke voordelen
die schade vergoeden, worden voor de helft afgetrokken.
Buitenlandse vervangingsinkomens worden ten beloop van 80%
van hun bedrag afgetrokken.
De inkomsten van de echtgenoot worden ook gedeeltelijk van
het supplement afgetrokken. Aan elke gehuwde gepensioneerde
wordt een basisminimumbedrag gewaarborgd dat 40% bedraagt
van de gewaarborgde minimumbezoldiging. Dit komt neer op
709,55 euro voor een gepensioneerde met een voltijdse functie.
De uitbetaling van het supplement wordt stopgezet tijdens de
kalenderjaren dat men een winstgevende activiteit uitoefent die
een jaarlijks bruto inkomen van 939,33 euro of meer oplevert
(bedrag vanaf januari 2012).

Vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt één maal per jaar toegekend in de loop
van de maand mei. De toekenningsvoorwaarden zijn als volgt:
 Vanaf de leeftijd van 60 jaar;
 Totale pensioenbedrag in mei 2012 is maximum 2.128,81
euro;
 Geen vermindering van het pensioenbedrag wegens de
uitoefening van een beroepsactiviteit.
In 2012 bedraagt het vakantiegeld 245,33 euro. Voor een gehuwde gepensioneerde bedraagt het 327,11 euro (mits echtgenoot
voldoet aan zekere voorwaarden).
Een aanvullende toeslag op het vakantiegeld wordt toegekend
aan de rustgepensioneerde die op 1 mei van het jaar:
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Ten minste 60 jaar is;
Daadwerkelijk een supplement ‘gewaarborgd minimum’
geniet.

Voor personen op rust gesteld wegens lichamelijke ongeschiktheid bestaan bijkomende voorwaarden.
De aanvullende toeslag in 2012 bedraagt 370,90 euro voor alleenstaanden en 444,73 euro voor gehuwden.
Het vakantiegeld en de aanvullende toeslag worden ambtshalve
toegekend. Er moet geen specifieke aanvraag voor worden ingediend.
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7. Regels cumulaties

Grenzen inzake
toegelaten
beroepsinkomsten

De bestaande regeling verschilt naar gelang de leeftijd, de kinderlast en de aard van de uitgeoefende activiteit.
De regering heeft aangekondigd de regels over toegelaten beroepsinkomsten te willen versoepelen. Er komt:
 De mogelijkheid om te blijven werken na 65 jaar (mits het
akkoord van de werkgever);
 Een indexering van de grensbedragen;
 Een graduele vermindering van de pensioenen bij het
overschrijden van de grensbedragen;
 Een onbeperkte cumulatiemogelijkheid na de leeftijd van
65 jaar en 42 jaar loopbaan.
Concrete initiatieven op dit punt zijn er nog niet genomen.
De bestaande grenzen zijn als volgt (bedragen 2012):

Aard uitgeoefende activiteit
Personen jonger dan 65 jaar:
Werknemer, mandaten, ambt of
post, andere activiteiten
Zelfstandige, helper zelfstandige,
gelijktijdige op opeenvolgende activiteiten
Personen ouder dan 65 jaar:
Werknemer, mandaten, ambt of
post, andere activiteiten
Zelfstandige, helper zelfstandige,
gelijktijdige op opeenvolgende activiteiten

Zonder kinderlast

Met kinderlast

7.421,57 euro

11.132,37 euro

5.937,26 euro

8.905,89 euro

21.436,50 euro

26.075,00 euro

17.149,19 euro

20.859,97 euro

Let op: deze bedragen worden niet geïndexeerd.
Wie 65 jaar is of ouder moet geen aangifteplicht doen, met uitzondering van het jaar waarin het pensioen ingaat.
Als de grenzen met minder dan 15% worden overschreden, wordt
het pensioen gedurende het betrokken kalenderjaar verminderd
met het % van de overschrijding.
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Als de inkomsten uit beroepsactiviteiten met 15% of meer worden
overschreden, dan wordt het pensioen gedurende het kalenderjaar geschorst.

Specifieke regels

Specifieke regels gelden bij:
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Wetenschappelijke of artistieke werken (pensioen blijft
volledig uitbetaald);
Ingeval van ambtshalve op ruststelling om andere redenen dan lichamelijke ongeschiktheid (bijv. militairen),
wordt het pensioen voor de leeftijd van 65 jaar niet geschorst, maar verminderd met ten hoogste 10 of 20%;
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8. Specifiek voor contractueel overheidspersoneel

Pensioen opnemen
voor 65 jaar

De regeling over de verschuiving van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden (zie p. 4) gelden zowel voor statutairen als voor
contractuelen. Op dit basisschema zijn 5 belangrijke uitzonderingen voorzien:
1.

Een werknemer die voor 31.12.2012 60 jaar wordt én op
die datum minstens een loopbaan heeft van 35 jaar, kan
na 2012 nog steeds met pensioen wanneer men dat
wenst. Dus ook als men niet aan de nieuwe voorwaarden
zou voldoen.

2. Een werknemer die geboren is voor 1.1.1956 (en geen
loopbaan heeft van 40 jaar) kan met vervroegd pensioen
vanaf 62 jaar na een loopbaan van ten minste 37 jaar. Dat
is tot drie jaar eerder dan de nieuwe loopbaanvoorwaarden voorzien – zie uitleg op p. 7.
3. Een werknemer die voor 1.1.2012 in opzeg was, kan na
31.12.2012 op vervroegd pensioen aan de huidige voorwaarden. Dit is vanaf 60 jaar mits een loopbaan van 35
jaar. Een kopie van de opzegbrief moet ter staving bij de
pensioenaanvraag worden gevoegd.
4. Voor de werknemersregeling geldt ook het systeem van
het ‘vastklikken’ van de verworven rechten: wie op een
bepaald ogenblik aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen voldoet, maar verkiest later op vervroegd pensioen te gaan, behoudt dat recht onder de
vroegere voorwaarden – zie de uitleg op p. 8.
5. Werknemers die aan hun werkgever een vervroegde uittreding (buiten het conventioneel brugpensioen) aangevraagd hebben vóór 28 november 2011 kunnen met vervroegd pensioen gaan na 31 december 2012 als ze 60 jaar
zijn én een loopbaan van minstens 35 jaar hebben. Het
gaat hier om uitstapprocedures die werken opgestart
vóór 28 november 2011 in het kader van tijdskrediet,
loopbaanonderbreking, arbeidsreglement, collectieve arbeidsovereenkomst, enz. Om van deze uitzonderingsmaatregel gebruik te kunnen maken, moet de gepensioneerde de nodige bewijzen voorleggen aan de RVP.
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Gelijkgestelde periodes
werknemersregeling

Voor werknemers is de invulling van de loopbaanvoorwaarde vrij
duidelijk. De voorwaarde bestond immers al, maar wordt strenger.
Gewerkte of gelijkgestelde periodes in binnenlandse of buitenlandse stelsels tellen er mee.
Gelijkgesteld worden onder meer de periodes van werkloosheid
(met inbegrip van TWW/BTK/DAC), ziekte, invaliditeit en moederschapbescherming. Telkens moet men de wettelijke uitkeringen
genoten hebben. Ook periodes van legerdienst, staking, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en deeltijdse tewerkstelling kunnen worden gelijkgesteld.
Om na te gaan of een kalenderjaar effectief meetelt kan een
vuistregel worden gehanteerd. Deze houdt in dat kalenderjaren
met minstens 104 dagen (op basis van de 6 dagenweek) voltijdse
tewerkstelling of gelijkstelling voor een vol jaar meetellen.
Voor prestaties als zelfstandige geldt dat elk kwartaal gelijkgesteld wordt aan 78 arbeidsdagen.
Praktisch: Een jaar voltijds werken na 1 juli levert dus twee jaar op
voor de toetsing van de loopbaanvoorwaarde: zowel voor het
eerste als voor het tweede jaar is aan de voorwaarde voldaan.
Tijdens een kalenderjaar twee kwartalen werken als zelfstandige
levert eveneens één jaar op voor de toetsing van de loopbaanvoorwaarde. Uiteraard telt voor de pensioenberekening zelf enkel de effectieve tewerkstelling of gelijkstelling mee.
Het jaarlijkse saldo arbeidsdagen en gelijkgestelde dagen in het
werknemersstelsel kan opgevraagd worden via de Rijksdienst
voor Pensioenen (RVP) – online aanloggen met e-ID in de rubriek
‘my pension’.

Contractuelen en
loopbaanonderbreking

De correcties in verband met weerslag van loopbaanonderbreking voor het pensioen volgens het werknemersstelsel zijn nog
niet uitgevaardigd. Concrete ontwerpteksten zijn ook nog niet
beschikbaar. De elementen die aan de basis liggen van die correcties zijn als volgt:
Bij (voltijds en halftijds) loopbaanonderbreking vóór de leeftijd
van 60 jaar wordt de gelijkstelling beperkt tot maximum 1 jaar.
Die blijft wel gratis.
Er is ook een gelijkstelling voor 24 bijkomende maanden voor de
perioden gedurende dewelke het personeelslid of zijn echtgenoot die onder hetzelfde dak woont, kinderbijslag ontvangt voor
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een kind jonger dan 6 jaar.
Voor de 4/5 regeling is er gelijkstelling voor een periode van 5
jaar.
De wijziging geldt voor alle periodes (ook de lopende) vanaf 1
januari 2012.
Vanaf de leeftijd van 55 jaar tot 60 jaar geldt er voor de halftijdse
landingsbanen, voor zover bovenstaande gelijkstellingen uitgeput zijn, een gelijkstelling op basis van het loon verbonden aan
het minimumjaarrecht (21.326,67 euro).
Vanaf de leeftijd van 60 jaar geldt er voor de halftijdse loopbaanonderbreking een bijkomende gelijkstelling gedurende twee
kalenderjaren en, voor zover de hoger vermelde gelijkstellingen
uitgeput zijn, een gelijkstelling op basis van het loon verbonden
aan het minimumjaarrecht (21.326,67 euro).
Onderbrekingen van de loopbaan met een bepaald motief (opvoeding kinderen, zorg of begeleiding, ouderschapsverlof, palliatief verlof, zorgverlof) blijven volledig gelijkgesteld.
Uitzondering: personen die al voor 28.11.2011 in het stelsel van
loopbaanonderbreking zitten of voor die datum een aanvraag
hadden ingediend, vallen niet onder de nieuwe maatregelen.

Aanvullend pensioen
voor alle
contractuelen?

De regering zal aan sociale partners vragen te werken aan een
veralgemening van een aanvullende pensioen, met verplichte
centralisatie bij overheid.
Die aanpak is bij voorrang bedoeld voor zij die nog geen toegang
hebben tot de 2de pijler.
Voor de contractuelen in de overheidssector hebben wij de afgelopen jaren stelselmatig bepleit dat er een specifiek wettelijk
kader zou komen om een sectoraal aanvullende pensioen mogelijk te maken voor alle contractuelen in de openbare sector.
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9. Bijlagen

Bijlage 1. – Loopbaanvoorwaarde bij pensioenbreuk 1/50e
Coëfficiënten van belang voor de berekening van de loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd
pensioen voor personeelsleden met een loopbaan met uitsluitend dienstjaren met de pensioenbreuk 1/50e.
Jaar
pensionering

Minimum vereist aantal dienstjaren

38 jaar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Vanaf 2022

1,1999
1,1999

39 jaar
1,2000
1,2000

40 jaar

41 jaar

42 jaar

1,2001
1,2001
1,2001
1,2001
1,1706
1,1429
1,1164
1,0908
1,0667
1,0436

1,1999
1,1999
1,1714
1,1443
1,1181
1,0933
1,0697
1,0467

1,2000
1,1722
1,1454
1,1200
1,0957
1,0722
1,0500

Een eenvoudig voorbeeld:
Iemand heeft in 2013 30 jaar dienstjaren als brandweerman (= met de pensioenbreuk 1/50e)
en heeft voordien 6 jaren gewerkt in een situatie met pensioenbreuk 1/60e (prestaties als
ambtenaar)
Om na te gaan of betrokkene voldoet aan de loopbaanvoorwaarden, gaat men als volgt tewerk:
 6 jaar aan 1/60e = 6 jaar
 30 jaar aan 1/50e = 30 x 1,2 = 36 jaar
Dat geeft samen 42 jaar en betrokkene voldoet dus aan de anciënniteitsvoorwaarde (ook al
heeft deze persoon in kalenderjaren maar 36 jaar dienst).
Elke ononderbroken periode wordt geteld van de begin- tot en met de einddatum.
De dagen die deel uitmaken van een onvolledige kalendermaand worden in aanmerking genomen ten belope van het gedeelte dat zij vertegenwoordigen in verhouding tot het aantal dagen
dat werkelijk begrepen is in die volledig kalendermaand.
Het resultaat van de telling wordt voor elke afzonderlijke periode, uitgedrukt in maanden met
vier decimalen, waarbij naar boven wordt afgerond indien de vijfde decimaal gelijk of groter is
dan vijf.
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Dezelfde afronding wordt toegepast op het product dat wordt verkregen nadat de som van deze, per tantième samengestelde, afzonderlijke perioden werd vermenigvuldigd met de coëfficient.
De som van deze producten wordt uitgedrukt in maanden met vier decimalen.
Noot: bij KB kan voorzien worden om de coëfficiënt 1,1200 in de laatste kolom voor de in die kolom bedoelde gevallen te behouden voor de jaren na 2019.
Opgelet: indien deze manier van werken met de coëfficiënt wordt gecombineerd met de waarborg dat prestaties van ten minste 104 voltijdse werkdagen voor de loopbaanvoorwaarde worden gelijkgesteld met een volledig kalenderjaar (zie deel ‘Hoe de loopbaanvoorwaarde berekenen’ blz. 11), dan mag deze combinatie van waarborgen NIET meebrengen dat men boven de 12
maanden komt.
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Bijlage 2. – Waar vind je wat in de wetgeving?
De pensioenwetgeving is vrij ingewikkeld. Voor wie in de nieuwe wet zelf wil opzoeken hoe een
kwestie geregeld is, hebben we onderstaande tabel opgesteld, die een overzicht geeft van de
wettelijke bepalingen.
Inhoud

Programmawet 28 december 2011

Verhoging leeftijd onmiddellijk of uitgesteld pensioen
- In aanmerking neming pensioenrechten in andere stelsels
- Gelijkstelling jaren vrijwillige brandweerman
- Garantie wie ouder is dan 57 jaar, moet niet langer blijven dan 62 jaar, mits loopbaan 37 jaar
Geboren voor 1.1.1953 vergt geen loopbaanvoorwaarde
Geen loopbaanvoorwaarde voor wie 65 is.
Oplossing situatie decemberverjaarders.
Situatie gunstiger tantièmes – berekening verzwaring
dienstjaren
- Sluitend maken van garantie loopbaanduur en leeftijd
voor 3 specifieke groepen
- Regeling behoud pensioen vanaf 60 jaar voor wie vervroegd uittreding heeft gevraagd.
- Afschaffing machtiging om bij KB afwijkende regeling
voor voordelige tantièmes te regelen (want wordt geregeld in wet)
- Wie op bepaald ogenblik aan voorwaarde vervroegd
pensioen voldoet, behoudt die ongeacht latere werkelijke ingangsdatum. Ondervangt ook wijziging van personeelscategorie.
Aanpassing tantièmes
- Gemeentemandatarissen
- Vrijwaring tantième NMBS
Afwezigheden, verlof en loopbaanonderbreking
- Formeel – indeling artikel
- Definities - verschil aanneembaar voor recht en voor berekening
- Situatie na 1.1.2012 – nieuwe regels
 Art. 2, §1 – formeel
 Art. 2, §2 – gratis aanneembaar
 Art. 2, §3 – bijkomend gedeeltelijke lbo vanaf 50 jaar
 Art. 2/1 – uitzondering thematische lbo

2, 1°
2, 1°
2, 2°

-
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Nieuw wetsontwerp juli
2012

2, 3°
2, 3°
2, 3°
2, 5°
3
3
4

5

7
8
9
10
11





-

Situatie voor 1.1.2012 – behoud oude regels
 Art. 2/2
 Art. 2/3, §1 – overgangsmaatregel aanvragen <28/11/2011
 Art. 2/3, §2 – niet gevalideerde periodes uit verleden worden in aanmerking genomen voor loopbaanvoorwaarde

Militairen – art. 2/4
Storting persoonlijke bijdrage
 Art. 2/5, §1 – principe
 Art. 2/5, §2 – situatie van contractuele die statutair wordt
 Art. 2/6 – uitzondering 24 maand kinderen < 6 jaar
Beperkingen
 Art. 2/7 – max. 60 maand voor geheel loopbaan
Formeel legistiek
 Aanpassingen nummering bestaande wetgeving
 5° - vrijwaringsclausule bij pensionering op 60 wegens lichamelijke ongeschiktheid
- Vaststelling referentiewedden
- Formeel legistiek
Berekening weddengemiddelde op basis van de laatste 10 jaar
- Berekening laatste 4 jaar indien voordien voordeliger
berekening dan op 5 jaarlijks gemiddelde
- Vrijwaren berekening op basis van laatste 5 jaar voor
gewaarborgd minimum alleenstaande (maar mag dan
niet meer bedragen dan dat minimum)
- Zou louter formeel zijn – verwijzingen nog te controleren
Diverse wijzigingen
- Bij KB kan elke maatregel worden genomen om laagste
pensioenen een pensioen te garanderen dat niet lager
mag zijn dan het bedrag door hem bepaald
- Louter formeel: e-dossier
- e-dossier
- Terugvordering bij fouten e-dossier
- Garantie pensionering op basis van datum bepaald in
PDOS besluiten dispo
- Fouten in aangifte vallen ten laste van overheid





-
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Meer uitleg nodig?

Voor problemen in verband met pensioenen, staan onze provinciale vakbondsconsulenten ter
beschikking van onze leden:
Antwerpen

Magda Daelemans
Nationalestraat 111 – 2000 Antwerpen
03-222.70.45
magda.daelemans@acv-csc.be
Erika De Backer
Korte Begijnenstraat 20 – 2300 Turnhout
014-44.61.36
erika.debacker@acv-csc.be

Brabant

Sylvia Lissens
Martelarenlaan 8 - 3010 Kessel-Lo
016-21.94.01
sylvia.lissens@acv-csc.be

Limburg

Hugo Paps
Mgr. Broekxplein 6 – 3500 Hasselt
011-29.09.97
hugo.paps@acv-csc.be

Oost-Vlaanderen

Sven De Smet
Poel 7 – 9000 Gent
09-265.43.31
sven.desmet@acv-csc.be

West Vlaanderen

Heidi De Rudder
Dr. L. Colensstraat 7 – 8400 Oostende
059-55.25.46
heidi.derudder@acv-csc.be

Meer weten over de jongste evoluties ? Raadpleeg:
 Onze website: www.acv-openbarediensten.be
 Over de ontwikkelingen – via onze blog:
http://degevolgenvoordeopenbaresector.blogspot.com
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