GEPENSIONEERDEN EN
HET SOCIAAL STATUUT
In deze bijdrage meer informatie over het toegelaten inkomen voor gepensioneerden dat vanaf
2014 werd aangepast aan de stijging van de index. Gepensioneerden die 65 jaar oud zijn en bij hun
pensionering een actieve loopbaan bewijzen van minstens 42 jaren, mogen onbeperkt
bijverdienen. Hoe worden hun sociale bijdragen berekend?
Mieke Bruyninckx, Acerta Sociaal Verzekeringsfonds
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Toegelaten inkomen gepensioneerden
Het toegelaten beroepsinkomen voor gepensioneerden
werd vanaf 2014 aangepast aan de stijging van de index.
Hieronder vindt u de nieuwe bedragen. Tabel 1 bevat de geindexeerde inkomensplafonds voor gepensioneerden jonger
dan 65 jaar.
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V Tabel 1. Gepensioneerden jonger dan 65 jaar

Vanaf de leeftijd van 65 mogen zij een hoger bedrag bijvererdienen. Die bedragen vindt u in tabel 2.
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Loopbaan korter dan 42 jaar

Zonder kinderlast

17 835,00

22 293,00

Met kinderlast

21 694,00

27 117,00

Loopbaan vanaf 42 jaar
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Zelfstandige
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Werknemer
(bruto)

Zonder kinderlast

14 377,00

17 971,00

Met kinderlast

17 971,00

22 464,00

V Tabel 3. Weduw(e)naars jonger dan 65 jaar

Sociale bijdragen voor gepensioneerden vanaf 65 jaar
Gepensioneerden die 65 jaar oud zijn en bij hun pensionering een actieve loopbaan bewijzen van minstens 42 jaren,
mogen onbeperkt bijverdienen. Hoe worden hun sociale bijdragen berekend? Zij kunnen kiezen tussen twee systemen.
Ofwel kiezen ze ervoor om onbeperkt bij te verdienen. In
dat geval betalen zij een sociale bijdrage van 3,675% op hun
onbegrensd inkomen van 3 jaar geleden. Ofwel respecteren
zij toch de inkomensgrens voor 65-jarigen met een kortere
loopbaan dan 42 jaar (zie tabel 2). In dat geval blijven hun
sociale bijdragen geplafonneerd. Q

Geen inkomensgrens
V Tabel 2. Gepensioneerden vanaf de leeftijd van 65 jaar

Tabel 3 bevat de toegelaten inkomsten voor weduwen en
weduwnaars die uitsluitend een overlevingspensioen ontvangen. Als zij ook een vervroegd rustpensioen aanvragen,
gelden de bedragen in tabel 1. Vanaf de leeftijd van 65 jaar
is voor alle weduwen en weduwnaars tabel 2 van toepassing, ook als ze alleen een overlevingspensioen ontvangen.
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Een voorbeeld
Een gepensioneerde is 65 jaar en heeft een loopbaan van
44 jaar. Zijn beroepsinkomen van 2011 bedroeg 30.000
euro. Als hij in 2014 kiest voor het onbeperkt bijverdienen, betaalt hij een sociale bijdrage van 1.201,41 euro
per kwartaal op zijn inkomen van 2011. Kiest hij ervoor
om zich in 2014 aan de toegelaten grens van 17. 835,00
euro te houden, dan wordt zijn sociale bijdrage geplafonneerd tot 675,43 euro per kwartaal.
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