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         Jaargang 1, Kortnieuws n° 1  

’Vervroegd pensioen’ nieuwe wet van 15 augustus 2015   

 

        Jaargang 1, Kortnieuws n° 1  Bovenvermelde wet voert enkele hervormingen Bovenvermelde wet voert enkele hervormingen Bovenvermelde wet voert enkele hervormingen Bovenvermelde wet voert enkele hervormingen door.door.door.door.     Men viseert met name de verhoging van de wettelijke minimumleeftijd.  Zo worden er nieuwe voorwaarden ingevoerd om vervroegd op pensioen te kunnen gaan en wordt de instapleeftijd omhoog getrokken. Ook het overlevingspensioen kent een verhoging van de minimumleeftijd.    1) de wettelijke pensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 66 jaar in 2025 en naar 67 jaar in 2030.  2) Voor het vervroegd pensioen wordt zowel de minimum leeftijd als de minimum loopbaan opgetrokken vooraleer men aanspraak kan maken.  

 Een simpele tabel  Jaar  Leeftijd Loopbaan 2015 61 jaar & 6 mnden 40 jaar 2016 62 jaar 40 jaar 2017 62 jaar & 6 mnden 41 jaar 2018 63 jaar 41 jaar 2019 63 jaar 42 jaar  De vele uitzonderingen hierop en overgangsmaatregelen, besparen we u in dit ‘Kortnieuws’ De minimumleeftijd om aanspraak te kunnen maken op het overlevingspensioen wordt opgetrokken tot 50 jaar in 2025 en tot 55 jaar in 2030.  Hierop komen we uitgebreider terug in een van de volgende Nieuwsbrieven ‘Zelfstandigen & Vennootschappen’.   
                     Dit  Kortnieuws wordt verspreid door Drees Life Services BVBA, Makelaar onder toezicht van het FSMA. Maatschappelijke zetel : Kruisstraat10 te 3665 As, Exploitatiezetel: Jaarbeurslaan 17 bus 12 te 3600 Genk.FSMA n° 60819, NN.: 0479.427.943  Deze nieuwsbrief vertegenwoordigt onze opinie over het besproken onderwerp en is louter informatief. Op geen enkel ogenblik is dit een rechtstreeks aanbod tot productverkoop noch het aanbod van een dienst. De verstrekte informatie volstaat niet om te kunnen overgaan tot een aankoop of een investeringsbeslissing. De verstrekte inlichtingen en opinies die worden voorgesteld worden verkregen via bronnen die volgens Drees Life Services betrouwbaar zijn. Maar Drees Life Services doet geen uitspraak over de volledigheid noch de accuraatheid. Iedere uitgedrukte opinie kan veranderen op termijn. Drees Life Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die geleden kunnen worden door het aanwenden van de verstrekte informatie.                           www.Dreeslifeservices.bewww.Dreeslifeservices.bewww.Dreeslifeservices.bewww.Dreeslifeservices.be                                                                                                            ‘‘‘‘Het is niet onze taak uw toekomst te voorspellen, wel om ze mogelijk te maken.’  Het is niet onze taak uw toekomst te voorspellen, wel om ze mogelijk te maken.’  Het is niet onze taak uw toekomst te voorspellen, wel om ze mogelijk te maken.’  Het is niet onze taak uw toekomst te voorspellen, wel om ze mogelijk te maken.’      
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