
 

PENSIOEN 

Het rustpensioen wordt toegekend aan iedereen die op basis van een contractuele arbeidsovereenkomst, een statutaire 

tewerkstelling of een zelfstandige activiteit in België heeft gewerkt. Voor een tewerkstelling als werknemer is de Federale 

Pensioendienst, Afdeling werknemers (voorheen RVP) bevoegd, voor een tewerkstelling als ambtenaar de Federale 

Pensioendienst, Afdeling ambtenaren  (voorheen PDOS) en voor de zelfstandigen het Rijksinstituut voor Sociale 

Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ). 

Wanneer kan je met pensioen 

Tot 2012 kon je aan 60 jaar op pensioen met een loopbaan van 35 jaar. 

Overgangsperiode * 

✓ 2013  60,5 jaar met 38 loopbaanjaren  OF 60 jaar met 40 loopbaanjaren 

✓ 2014  61 jaar met 39 loopbaanjaren  OF 60 jaar met 40 loopbaanjaren 

✓ 2015  61,5 jaar met 40 loopbaanjaren  OF 60 jaar met 41 loopbaanjaren 

✓ 2016  62 jaar met 40 loopbaanjaren  OF  60 met 42  OF 61 met 41 

✓ 2017  62,5 jaar met 41 loopbaanjaren  OF 60 met 43 OF 61 met 42 

✓ 2018  63 jaar met 41 loopbaanjaren  OF 60 met 43 OF  61 met 42 

✓ 2019…  63 jaar met 42 loopbaanjaren  OF 60 met 44 OF  61 met 43 

* Voor mensen geboren vóór 1956 en vóór 1958 bestaat nog een aparte regeling.  

Eénmaal je aan de voorwaarden hebt voldaan, behoud je het recht om op vervroegd op pensioen te gaan (ook al 

voldoe je nu niet meer aan de strengere voorwaarden). 

Pensioenraming 

Vanaf 2017 zal het mogelijk zijn om via www.mypension.be ramingen te simuleren. Hiertoe heb je een kaartlezer, 

je identiteitskaart en je pincode van je identiteitskaart nodig. Wil je assistentie, dan kan je bij de dienst Welzijn, 

Veurnestraat 22, 8970 Poperinge terecht. 

Voor vragen rond de pensioenberekening kan je terecht tijdens de zitdagen van de pensioenkas. Deze vinden 

plaats in het Sociaal Huis, iedere 4
e
 dinsdag van de maand. De RVP zit van 9u tot 11u en de RSVZ van 9u tot 10u. 

Indien je ook voor de overheid hebt gewerkt, dan kan je terecht op de zitdag van PDOS, elke donderdag van 10 

tot 12u en van 14 tot 16u in Kortrijk, Keer der Vlamingenstraat 6. Heb je in Frankrijk gewerkt, dan kan je iedere 2
e
 

en 4
e
 maandag van de maand van 10u tot 12u terecht in Kortrijk, Keer der Vlamingenstraat 6. 

Mag je nog werken als je op pensioen ben? 

Het uitoefenen van je beroepsactiviteit als gepensioneerde, is slechts toegelaten voor zover uw inkomsten die eruit 

voortvloeien bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van verschillende parameters zoals 

leeftijd, kinderlast, de aard van je activiteit,… Er hoeft geen rekening gehouden te worden met de 

inkomensgrenzen vanaf de leeftijd van 65 jaar OF vanaf het toekennen van het eerste rustpensioen op voorwaarde 

dat de gepensioneerde 45 loopbaanjaren van minstens 104 dagequivalenten kan bewijzen. 

Wanneer aanvragen? 

Wanneer je op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar (opgelet, vanaf 2025 66 jaar en vanaf 

2030 67 jaar) met pensioen gaat, moet je geen pensioenaanvraag indienen. De pensioenkas doet 

automatisch het nodige om jouw pensioen te berekenen en tijdig te betalen. Indien je voor de 

overheid hebt gewerkt, doe je best toch een aanvraag via je laatste werkgever. 

Als je vóór de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen wilt gaan, kan je jouw aanvraag ten 

vroegste 1 jaar en ten laatste 1 maand vóór de ingangsdatum indienen.  

Als je in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zit of bruggepensioneerde bent (het 

vroegere voltijds conventioneel brugpensioen), kan je pensioen slechts ten vroegste op de 

wettelijke pensioenleeftijd ingaan en moet je bijgevolg ook geen aanvraag indienen.  

Hoe aanvragen? 

Je kan terecht in het Sociaal Huis, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge bij de dienst Welzijn. Deze dienst heeft van 

maandag tot vrijdag zitdag van 9 tot 12u. Breng steeds je identiteitskaart en je pincode van je identiteitskaart mee. 

Via www.mypension.be kan je je aanvraag ook online indienen. Hiertoe heb je een kaartlezer, je identiteitskaart 

en je pincode van je identiteitskaart nodig. 

http://www.mypension.be/
http://www.mypension.be/

