
Werken  
en uw pensioen  
behouden

Als gepensioneerde of huwelijkspartner  
van een partner met een gezinspensioen  
mag u een beroepsactiviteit uitoefenen.

Er zijn 3 voorwaarden:

1.  Uw beroepsactiviteit aangeven 
Een beroepsactiviteit die een belastbaar inkomen 
oplevert, moet u aangeven bij:
• de 1e betaling van uw pensioen;
• een Belgisch of buitenlands mandaat;
• een buitenlandse activiteit;
• een wetenschappelijke/artistieke activiteit;
• de betaling van een gezinspensioen.
In alle andere gevallen bent u vrijgesteld.

Wanneer geeft u deze aan?
Vóór het begin van de activiteit of ten laatste  
30 dagen na de pensioenbeslissing of het begin  
van uw beroepsactiviteit.
Als uw huwelijkspartner een gezinspensioen ontvangt 
moet u binnen de 45 dagen de nodige inlichtingen 
geven, zo niet wordt het teruggebracht tot  
een pensioen als alleenstaande.

Hoe geeft u deze aan?
Vraag het formulier 'MODEL 74' aan  
bij een medewerker van de FPD,  
via het telefoonnummer 1765  
of download het op www.pensioendienst.fgov.be 

2. Inkomensgrenzen respecteren
Bekijk op de achterzijde de grenzen  
van de toegelaten inkomsten voor 2023.

3.  Geen sociale uitkeringen ontvangen
Uitzonderingen 
-  Een beperkt overlevingspensioen kunt u wel 

gedurende 12 maanden combineren met sommige 
uitkeringen.

-  De overgangsuitkering mag u wel onbeperkt 
combineren met een beroepsactiviteit en sociale 
uitkeringen.

Nog vragen?
Bezoek onze website
www.pensioendienst.fgov.be
 Pensioenbedrag
 Bijverdienen tijdens pensioen 
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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  

https://www.sfpd.fgov.be/files/1098/model74.pdf
https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/bijverdienen
http://www.sfpd.fgov.be/nl/contactformulier
http://www.sfpd.fgov.be/nl/contactformulier
https://www.facebook.com/Pensioendienst
https://www.twitter.com/Pensioendienst
https://www.linkedin.com/company/pensioendienst-%E2%80%93-servicepensions-%E2%80%93-pensionsdienst


BELANGRIJKE OPMERKING: 
Door een toegelaten beroepsactiviteit uit te oefenen, 
bouwt u in principe geen extra pensioenrechten op. 

Er zijn enkele uitzonderingen.

De verdere pensioenopbouw bij een activiteit na  
65 jaar of na een loopbaan van 45 jaar is verschillend 
voor werknemers en zelfstandigen.
U vindt meer info op onze webpagina Bouw ik extra 
pensioen op als ik bijverdien na mijn pensioen.

(grenzen worden jaarlijks aangepast)

* De gewone wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. 
 In sommige speciale stelsels (mijnwerkers, zeevarenden, burgerluchtvaart, bv.) ligt/lag die leeftijd lager.  

Wie al vóór zijn 65e in dat stelsel de wettelijke pensioenleeftijd bereikt,  
moet de limieten met een asterisk* respecteren

Wat uitleg om de tabel te begrijpen
 
•   Als in hetzelfde jaar verschillende grensbedragen  

van toepassing zijn geldt het hoogste grensbedrag  
voor het ganse jaar.

•  Bij een activiteit als werknemer houden we rekening 
met het bruto-inkomen, als zelfstandige  
met het nettobedrijfsinkomen.

•  Bij een gemengde activiteit wordt rekening gehouden 
met 80 % als werknemer en 100 % als zelfstandige.

•  De inkomsten uit het schrijven van wetenschappelijke 
literatuur of het creëren en/of interpreteren  
van artistieke werken zijn niet begrensd.

•   Als u of uw huwelijkspartner kinderbijslag ontvangt 
voor een kind ten laste, dan mag slechts één 
huwelijkspartner de verhoogde grenzen met kinderlast 
toepassen.

•  Als uw beroepsinkomsten de toegelaten bedragen 
overschrijden, zal de Pensioendienst uw pensioen 
verminderen of schorsen tijdens het jaar waarin u 
te veel verdiende. De vermindering of de schorsing 
van uw pensioen hangt af van het percentage van de 
overschrijding.

•  Mogelijk moet u meer belastingen betalen omdat 
uw pensioen en inkomsten uit een toegelaten 
beroepsactiviteit samen worden belast.

U voldoet aan de volgende voorwaarden: U hebt recht op 
kinderbijslag

Jaargrens per type  
van activiteit (€)

Werknemer, ambt  
of mandaat

Zelfstandig of  
gemengd (werknemer  

en zelfstandige)

•  65 jaar of ouder met een rustpensioen   
(eventueel gecombineerd met een overlevingspensioen)

of

/ Onbegrensd Onbegrensd
•  45 kalenderjaren GHT  

bij de ingang van het Belgische rustpensioen  
(GHT= gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling,  
met andere woorden x 1/3 van een voltijdse functie) 

of
• Alleen overgangsuitkering voor weduwen en weduwnaars

•  Jonger dan 65 of minder dan 45 kalenderjaren  
bij de pensionering

of
•  Huwelijkspartner (jonger dan wettelijke pensioenleeftijd)  

van partner met een gezinspensioen

Neen 9 236 7 389

Ja 13 854 11 083

Jonger dan 65 jaar met alleen een overlevingspensioen
Neen 21 505 17 204

Ja 26 881 21 505 

Ouder dan 65 en
• huwelijkspartner van een partner met een gezinspensioen
of
• ontvangt alleen een overlevingspensioen

Neen 26 678* 21 342* 

Ja 32 451* 25 960* 

Grenzen (in euro) van de toegelaten beroepsinkomsten voor 2023

https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/bijverdienen#extrapensioen
https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/bijverdienen#extrapensioen
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