Zal uw rustpensioen lager zijn
als u vervroegd met pensioen gaat?
Als u vervroegd met pensioen gaat
hebt u een kortere loopbaan waardoor
het aantal kalenderjaren dat uw pensioenaandeel
oplevert ook kleiner is.
Daardoor ontvangt u een lager pensioen.

Behoud van opening recht
op een vervroegd pensioen
Van zodra u op een bepaald ogenblik voldoet aan de
leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om met vervroegd
pensioen te gaan, behoudt u dat recht. U kunt daardoor
later altijd met vervroegd pensioen gaan, ook al voldoet
u dan op die latere ingangsdatum niet aan de strengere
voorwaarden.

Overgangsmaatregelen
en uitzonderingen
In de overgangsperiode zijn er uitzonderingen
voor wie:
• net niet aan de voorwaarden voldoet;
•b
 ijna gepensioneerd was en geboren is
vóór 1 januari 1956;
• geboren is vóór 1 januari 1958;
•m
 et de werkgever al een overeenkomst had
om met vervroegd pensioen te gaan.
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Nog vragen?
Bezoek onze website
www.pensioendienst.fgov.be
 Pensioenleeftijd
 Wanneer kan ik met pensioen?

Stuur ons een mailtje
info.nl@sfpd.fgov.be
Bel de Pensioenlijn gratis vanuit België
op het nummer 1765
Betalend vanuit het buitenland:
+32 78 15 1765
Praat met één van onze experten
Op www.pensioenpunt.be
vindt u al onze Pensioenpunten.
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

Het vervroegd pensioen

Werknemer:
wanneer kan ik
met pensioen?

Met pensioen op de wettelijke leeftijd

Vervroegd met pensioen gaan

De wettelijke pensioenleeftijd

Leeftijds- en loopbaanvoorwaarden
naargelang het ingangsjaar

Tellen mee
voor de loopbaanvoorwaarde

Om vervroegd met pensioen te kunnen gaan moet u,
afhankelijk van het ingangsjaar, voldoen
aan bepaalde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden
zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Voor de loopbaanvoorwaarden
tellen alleen de kalenderjaren
met minstens 104 gewerkte dagen,
of 1/3 van een voltijds arbeidsregime.

De wettelijke pensioenleeftijd in België is nu 65 jaar.
Uw pensioen kan dan ingaan op de 1e dag
van de maand die volgt op de maand waarin
u deze wettelijke pensioenleeftijd bereikt.
U moet dan niet met pensioen gaan: u kunt nog
doorwerken als uw werkgever akkoord gaat.
Vanaf uw 65e verjaardag kunt u ook uw pensioen
combineren met onbeperkte inkomsten
uit een beroepsactiviteit.
Opgelet:
De betaling van sociale uitkeringen wegens ziekte,
werkloosheid of SWT (stelsel van werkloosheid
met toeslag) stopt automatisch wanneer u
de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Evolutie van de wettelijke pensioenleeftijd
De wettelijke pensioenleeftijd wordt opgetrokken tot:
• 66 jaar in 2025;
• 67 jaar in 2030.

Hoe kan ik mijn pensioen aanvragen?
3 mogelijkheden om pensioenaanvraag in te dienen:
1. Online via www.pensioenaanvraag.be.
2. V
 ia een aanvraag bij het gemeentebestuur
van uw hoofdverblijfplaats.
3. V
 ia een aanvraag bij de Pensioendienst:
• in de Zuidertoren;
• in een Pensioenpunt.

Ingang

Minimumleeftijd

Loopbaanvoorwaarde

2016

62

40

2017

62,5

41

2018

63

41

2019

63

42

Uitzondering
lange loopbaan
MinimumLoopbaanleeftijd
voorwaarde
60
42
61
41
60
43
61
42
60
43
61
42
60
44
61
43

Er zijn enkele overgangsperiodes
Als u verjaart (verjaarde) in:
• december 2016 dan kon u met pensioen
vanaf 1 januari 2017 als u:
- 60 jaar bent met 42 loopbaanjaren;
- 61 jaar bent met 41 loopbaanjaren;
- 62 jaar bent met 40 loopbaanjaren.
• december 2017 dan kon u met pensioen
vanaf 1 januari 2018 als u:
- 60 jaar bent met 43 loopbaanjaren;
- 61 jaar bent met 42 loopbaanjaren;
- 62 jaar en 6 maanden bent met 40 loopbaanjaren.
• december 2018 dan kunt u met pensioen
vanaf 1 januari 2019 als u:
- 60 jaar bent met 43 loopbaanjaren;
- 61 jaar bent met 42 loopbaanjaren;
- 63 jaar bent met 41 loopbaanjaren.

We houden ook rekening met de tijdvakken in:
• andere Belgische pensioenregelingen (zelfstandigen,
openbare dienst, overzeese pensioenen);
• EU-landen;
• landen waarmee België een internationale
overeenkomst heeft.
Als u uw beroepsloopbaan volledig hebt onderbroken
om een kind onder de 6 jaar op te voeden
kunt u nog maximum 36 maanden extra krijgen
om aan de loopbaanvoorwaarden te voldoen
als u:
• zich toen niet in een periode van onderbreking bevond
(ziekte, invaliditeit, werkloosheid);
• kinderbijslag ontving;
• binnen de 5 kalenderjaren na het begin
van uw loopbaanonderbreking
uw beroepsactiviteit gedurende minstens
1 jaar hernam.

Tellen niet mee
voor de loopbaanvoorwaarde
• geregulariseerde studieperiodes;
• periodes van vrijwillige verzekering;
• jaren als uit de echt gescheiden echtgenoot.

