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Wanneer start en eindigt 
de opbouw van een bonus?Het systeem van de pensioenbonus 

wordt afgeschaft met ingang van 01/01/2015.

 Uitzonderingen   Het recht op een pensioenbonus blijft gehandhaafd voor personeels-
leden die vóór 1 december 2014

  •  ofwel aan de voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen 
maken op het vervroegd rustpensioen vóór de leeftijd van 65 jaar,

Voorbeeld 
1

X is 60 jaar op 2 november 2014  
en heeft op die datum 40 aanneembare dienstjaren.

Hij voldoet, vóór 1 december 2014,  
aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen.

Hij had op 1 december 2014 vroegtijdig gepensioneerd kunnen zijn.

Hij behoudt het recht op een pensioenbonus.

Voorbeeld 
2 

X is 60 jaar op 6 december 2014  
en heeft op die datum 40 aanneembare dienstjaren.

Hij voldoet vóór 1 december 2014 niet aan de voorwaarden  
om aanspraak te kunnen maken op een vervroegd pensioen. 

X heeft geen recht meer op een pensioenbonus.   
  •  ofwel de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en een loopbaan van 

ten minste 40 aanneembare dienstjaren kunnen aantonen.
.
 Kan elke ambtenaar
  van een bonus 
 genieten?  De pensioenbonus wordt niet toegekend aan ambtenaren waarvan 

het pensioen berekend wordt aan een loopbaanbreuk die voordeliger 
is dan 1/48 omdat zij hierdoor het maximumpensioen reeds na een 
veel kortere loopbaan bereiken.

   Het is evenwel mogelijk om voor de berekening van het pensioen de 
diensten en periodes met een voordeliger loopbaanbreuk dan 1/48 te 
laten vallen, om zo van de pensioenbonus te kunnen genieten.

 Voorbeeld  Iemand voldoet op 27 augustus 2014 aan de voorwaarden om op  
vervroegd pensioen te gaan (60 jaar oud en 40 aanneembare dienstja-
ren). Hij kan op 1 september 2014 vertrekken maar beslist om verder 
te werken tot 31 augustus 2019 (65 jaar oud). Hij bouwt een pensioen-
bonus op vanaf 27 augustus 2015 tot en met 31 augustus 2019.

 Uitzondering  Voor de personen die vóór 1 december 2014 de leeftijd van 65 jaar 
hebben bereikt en die 40 dienstjaren tellen, vangt de opbouw van 
de pensioenbonus onmiddellijk aan vanaf het moment dat aan de  
2 voorwaarden is voldaan. 

Recht op
een vervroegd pensioen

1 jaar
Referteperiode

Ingangsdatum
van het pensioen

 Algemene regel  De opbouw van een pensioenbonus start 1 jaar na de datum waarop 
een ambtenaar aan de algemene voorwaarden voldoet om op ver-
vroegd rustpensioen te gaan. (Zie de brochure Rustpensioenen van het 
ambtenarenstelsel).

   De opbouw van een pensioenbonus kan bijgevolg ook nooit vóór de 
leeftijd van 61 jaar beginnen, ook niet voor diegenen die nog genieten 
van een preferentiële pensioenleeftijd vóór de leeftijd van 60 jaar.

   De opbouw van de pensioenbonus eindigt de laatste dag van de maand 
die voorafgaat aan de werkelijke ingangsdatum van het pensioen.

   De periode tijdens dewelke men de pensioenbonus opbouwt, heet de 
referteperiode.

27/08/2014 
(Recht op een vervroegd pensioen)

1 jaar
Referteperiode

01/09/2019 
(Ingangsdatum van het pensioen)

27/08/2015 31/08/2019

https://www.sfpd.fgov.be/files/1313/rustpensioenambt.pdf
https://www.sfpd.fgov.be/files/1313/rustpensioenambt.pdf


    De pensioenen zijn beperkt tot 75 % van de wedde die dient als basis 
voor de berekening. Als een persoon een pensioenbonus krijgt, mag 
het pensioen vermeerderd met de bonus hoger zijn dan 75 %. Het 
mag evenwel niet meer bedragen dan 90 % van de wedde die dient als 
basis voor de berekening.

   Het pensioen blijft in ieder geval beperkt tot het absoluut maximum 
van het pensioen dat € 93 760,79 bruto per jaar (index 1,9999 op 
01/12/2022) bedraagt.

   Wat de toepassing van de cumulatieregels betreft, maakt de pen-
sioenbonus integraal deel uit van het pensioen. Enkel voor de pere-
quatie zal er voortaan geen rekening meer gehouden worden met de 
pensioenbonus.

 
Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?

    De pensioenbonus is een forfaitair bedrag dat wordt toegekend  
per dag van werkelijke prestaties. De bonus bedraagt:

Referteperiode Forfaitair bedrag per dag van prestaties

niet-geïndexeerd geïndexeerd 
(index 1,9999 op 01/12/2022)

Tijdens de eerste 12 maanden € 1,1191 € 2,2381

Vanaf de 13e tot de 24e maand € 1,2683 € 2,5365

Vanaf de 25e tot de 36e maand € 1,4176 € 2,8351

Vanaf de 37e tot de 48e maand € 1,5668 € 3,1334

Vanaf de 49e tot de 60e maand € 1,7160 € 3,4318

Na de 60e maand € 1,8652 € 3,7302

 Geven recht
 op een pensioenbonus • De werkelijk gepresteerde diensten vanaf 1 januari 2014.
  •  De perioden van verloven en afwezigheden met behoud van  

bezoldiging aan 100 %. De perioden van disponibiliteit geven  
bijvoorbeeld geen recht op een bonus..

   Voor de berekening van de bonus wordt een volledige maand van  
werkelijk gepresteerde diensten geacht 22 werkdagen te omvatten.

   De volledige of halve afwezigheidsdagen die niet zijn bezoldigd (bij-
voorbeeld het verlof om dringende familiale redenen) geven geen 
recht op de bonus. Die dagen worden in de betrokken maand afge-
trokken van de 22 werkdagen. Dit geldt ook wanneer de onbezol-
digde afwezigheid volgens het personeelsstatuut is gelijkgesteld met  
dienstactiviteit.

   In geval van onvolledige prestaties wordt een vermindering toegepast 
naar rata van de verminderde prestaties.

Voorbeeld  Een ambtenaar werkt aan 80 %. 
Hij neemt 3 dagen verlof voor dringende redenen in de loop van een maand.

Berekening van het aantal dagen voor die maand : 
22 werkdagen – 3 verlofdagen = 19 dagen  19 dagen x 80 % = 15,2 dagen

Als dit zich voordoet in de eerste periode van 12 maanden van de referteperiode, dan heeft  
de ambtenaar voor die maand recht op een bonus van € 34,02 (15,2 werkdagen x € 2,2381). 

Hoeveel bedraagt de bonus?

Welke diensten geven recht op een bonus?

Het Contact Center van de Pensioendienst

 Per telefoon   U kunt het Contact Center vanuit België gratis bereiken  
via de Pensioenlijn 1765  
(+ 32 78 15 1765 betalend vanuit het buitenland)

   U kunt ons telefonisch bereiken elke werkdag van 8.30 u. tot 12 u.

 Online  Vul ons contactformulier in:
  http://bit.ly/contactformulierPensioendienst

 Per brief Federale Pensioendienst
  Zuidertoren
  Europaesplanade 1
  1060 Brussel

   Vermeld bij elk contact uw rijksregisternummer  
(uw omgekeerde geboortedatum + 5 cijfers). 

  U vindt het op de keerzijde van uw identiteitskaart.

 
De Pensioendienst contacteren

Via mypension.be 
   Via uw online dossier op www.mypension.be kunt u uw gegevens  

7d/7 en 24u/24 raadplegen en wijzigen. 
  U kunt uw vragen ook online doorsturen. 
 Hoe?   Gebruik een kaartlezer en uw identiteitskaart (e-ID)  

met uw pincode om op een beveiligde manier in te loggen  
in uw persoonlijk dossier.

tel:1765
http://bit.ly/contactformulierPensioendienst
http://bit.ly/contactformulierPensioendienst
http://www.mypension.be
http://www.mypension.be
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