Uw werknemerspensioen wordt berekend op basis
van uw lonen.
Als u deeltijds werkt, zal uw pensioen in principe dus
lager zijn dan als u voltijds zou werken.
Uw loon per jaar zal namelijk lager zijn.
Bovendien zal het aantal arbeidsdagen in een jaar,
omgerekend naar voltijdse arbeidsdagen, geen volledig
jaar meer omvatten. Dat kan leiden tot een strengere
plafonnering van het loon in de pensioenberekening.
Wanneer u uw voltijdse betrekking herleidt tot een
deeltijdse betrekking kunt u dit mogelijk combineren
met een RVA-uitkering. Dit heeft als voordeel dat voor
de niet-gewerkte perioden in bepaalde gevallen toch
pensioenopbouw mogelijk is.
OPGELET! Alleen de RVA bepaalt of iemand
kan toetreden tot een bepaald stelsel
en recht heeft op een uitkering.
Als de niet-gewerkte perioden toch geassimileerd 1
worden voor de berekening van het pensioen,
gebruiken we een:
• normaal fictief loon dat gebaseerd is op het
werkelijke loon vóór de vermindering of onderbreking
of
• beperkt fictief loon dat gebaseerd is op het
minimumrecht per loopbaanjaar van 29 093,99 euro
(vanaf 01.08.2022 aan index 162,66).
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geassimileerd = telt mee voor het pensioen.

08/2022

Nog vragen?
Bezoek onze website
www.pensioendienst.fgov.be
 Loopbaan
 Deeltijds werken
Stel uw vraag rechtstreeks via ons
contactformulier: www.sfpd.fgov.be/nl/
contactformulier
Bel de Pensioenlijn gratis vanuit België
op het nummer 1765
Betalend vanuit het buitenland:
+32 78 15 1765
Ontmoet één van onze consulenten
Enkel op afspraak via
de Pensioenlijn 1765
Schrijf ons
Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel

Beheer uw pensioendossier
online op www.mypension.be

Blijf op de hoogte...
Pensioendienst
@pensioendienst
Federale Pensioendienst

Verantwoordelike uitgever: Sarah Scaillet – Administrateur-generaal

DEELTIJDS WERKEN =
minder uren werken dan
een voltijdse betrekking in uw sector.

Reglementering vanaf 01/01/2015

Deeltijds werken
Welke invloed
op uw pensioen
als werknemer?

Welke invloed op uw pensioen?
Wie al in één van de volgende regimes zat
vóór 1 januari 2015
of zijn aanvraag indiende vóór deze datum,
valt onder de oude regeling
en blijft de voordelen hiervan behouden.

1. Deeltijds werken met behoud van rechten
Dit statuut garandeert het recht op volledige
werkloosheidsuitkeringen als u een deeltijdse job hebt
aanvaard vanuit werkloosheid of vanuit een voltijdse
betrekking, en opnieuw werkloos zou worden.
In uw pensioenberekening wordt dat gedeeltelijk
gecompenseerd:
• onbeperkt in de tijd, als u een inkomensgarantieuitkering ontvangt van de RVA;

3. Thematische verloven

GEMOTIVEERD TIJDSKREDIET

Kunt u zonder pensioenverlies gebruiken voor:

Gemotiveerd tijdskrediet kunt u nemen gedurende
36 of 51 maanden.
•3
 6 maanden om een erkende opleiding te volgen;
•5
 1 maanden voor:

• palliatief verlof;
• ouderschapsverlof;
• verlof voor bijstand aan of verzorging van een ziek familielid;
• vaderschapsverlof;
• adoptieverlof.
Voor de berekening van uw pensioen baseren we ons
op het normaal fictief loon.

4. Tijdskrediet of loopbaanonderbreking
Loopbaanonderbreking betreft alleen het contractueel
personeel bij de openbare sector.
U vindt alle informatie over de loopbaanonderbreking
in een aparte brochure.

• voor maximaal 1 560 (werk)dagen,
als u geen uitkering van de RVA ontvangt.

In de privésector is het tijdskrediet van toepassing.

Als u een inkomensgarantie-uitkering ontvangt, baseren
we ons op het normaal fictief loon.

Tijdskrediet (privésector)

Als u geen inkomensgarantie-uitkering ontvangt
dan nemen we in beginsel een beperkt fictief loon in
aanmerking.

2. Arbeidsbeperking wegens
een erkende herverdeling van de arbeid
• De niet gewerkte periode wordt toch nog in aanmerking
genomen voor de pensioenberekening.
• MAAR we nemen maximum 624 voltijdse dagen in
aanmerking, gespreid over meerdere jaren.
• Voor de berekening van uw pensioen baseren we ons
op het beperkt fictief loon.

— de zorg voor een eigen kind dat jonger is dan 8 jaar
of een gehandicapt kind dat jonger dan 21 is;
— bijstand of zorg aan een minderjarig zwaar ziek
kind dat tot het gezin behoort;
— palliatieve zorgen of bijstand aan een zwaar
ziek familielid tot de 2e graad (grootouders,
kleinkinderen, zusters, broers).
Voor uw pensioen is er geen verlies. Voor de berekening
van uw pensioen baseren we ons op het normaal fictief
loon voor deze niet-gewerkte perioden.
EINDELOOPBAAN TIJDSKREDIET
Op het einde van uw loopbaan kunt u vanaf 60 jaar
ook nog halftijds of 1/5 tijdskrediet opnemen.

Er bestaan 3 soorten tijdskrediet:

De pensioenopbrengst wordt berekend:

• niet-gemotiveerd;
• gemotiveerd;
• eindeloopbaan tijdskrediet.

• op basis van het normaal fictief loon voor de eerste
312 gelijkgestelde dagen volgend op de maand van de
60e verjaardag;

NIET-GEMOTIVEERD TIJDSKREDIET

• op basis van het beperkt fictief loon zodra die
312 dagen 'opgebruikt' zijn, met een lagere
pensioenopbrengst als gevolg;

Niet-gemotiveerd tijdskrediet kan voor 1 jaar,
maar voor de nieuwe aanvragen vanaf 2015 betaalt de RVA
geen onderbrekingsvergoeding. Er is dus geen gelijkstelling,
waardoor die periode niet meetelt voor uw pensioen
en voor de loopbaanvoorwaarden voor een vervroegd
pensioen.

• zonder pensioenverlies voor de uitzonderlijke
landingsbanen.

