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Beslissing van de federale overheid om de minimum wettelijke
pensioenen bij te passen

De federale regering besliste
om vanaf 1/9/2015 de
wettelijke pensioenen voor
zelfstandigen en werknemers
te verhogen.
De verhoging voor
zelfstandigen geldt voor het
minimumpensioen.
Wanneer heeft een

Voor carrières in het

45) en de beroepsinkomsten

buitenland tellen de daar

die de zelfstandige tijdens

gepresteerde jaren eveneens

deze jaren ontvangen heeft.

mee, als ze werden
gepresteerd in een land van
de Europese Economische
Ruimte, Zwitserland of een
land waarmee België een
verdrag over de sociale
zekerheid heeft afgesloten.

•

De tweede berekening

bestaat uit de
vermenigvuldiging van het
minimumpensioen en de
loopbaanbreuk.
De zelfstandige ontvangt het

zelfstandige recht op het

hoogste van de twee

gewaarborgd

berekeningen als wettelijk

minimumpensioen?

pensioen.

Op het ogenblik dat een

Als de zelfstandige

zelfstandige zijn rustpensioen

bovendien ook als

aanvraagt, moet hij een

werknemer gewerkt heeft

eigen beroepsloopbaan

(gemengde loopbaan) en

bewijzen van minimaal 2/3

een Belgisch pensioen als

van een volledige loopbaan.

Minister van pensioenen,

werknemer ontvangt, zal men

Omdat een volledige

Daniel Bacquelaine

bij de berekening van het
minimumpensioen van

loopbaan 45 loopbaanjaren
telt, moet hij dus minimaal
30 loopbaanjaren kunnen
bewijzen.

De RSVZ (Rijksinstituut voor
Sociale Verzekeringen van
Zelfstandigen) zal twee

Bij het bepalen van het

berekeningen uitvoeren om

aantal loopbaanjaren houdt

het wettelijk pensioen te

men rekening met zowel de

bepalen.

loopbaan als zelfstandige als

zelfstandige rekening houden
met het plafond. Dit plafond
treedt in werking wanneer de
som van het pensioen als
zelfstandige en het
werknemerspensioen hoger
is dan het minimumpensioen

• De eerste berekening

als zelfstandige. In dat geval

gebeurt in functie van de

wordt het minimumpensioen

Wanneer de zelfstandige

loopbaanjaren

als zelfstandige afgetopt.

tevens als werknemer heeft

(loopbaanbreuk = aantal

gewerkt, mag hij ook deze

gepresteerde loopbaanjaren

loopbaanjaren meetellen.

gedeeld door

deze van helper.
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Er is geen recht op een
minimumpensioen wanneer
de zelfstandige een
“pensioen van uit de echt
gescheiden echtgeno(o)t(e)”
aanvraagt.

Tot 31/08/2015
Minimaal rustpensioen als
gezin
Minimaal rustpensioen als
alleenstaande
Minimaal
overlevingspensioen
overlevingspensioen

Vanaf 01/09/2015

16.844,72 euro

17.181,61 euro

12.851,28 euro

13.108,32 euro

12.817,33 euro

13.073,64 euro

http://www.rsvz.be/nl/faq/hoeveel-zal-mijn- pensioen-bedragen

Deze nieuwsbrief 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. Prestaties uit het verleden zijn nooit een garantie voor toekomstige resultaten. Investeringsrisico’s
behelzen het verlies van ingezet kapitaal alsook schommelingen ervan. Internationaal gespreide beleggingen behelzen zeer specifieke risico’s zoals
valutarisico en politieke instabiliteit. Investeren in nieuwe opkomende landen accentueert zulke risico’s in het bijzonder.

www.Dreeslifeservices.be
‘ Het is niet onze taak uw toekomst te voorspellen, wel om ze mogelijk te maken.’
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