
 

 

 

Pensioen 

 

Vervroegd pensioen 

 

Werknemers beschikken eveneens over de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan (m.a.w. 

vóór de wettelijke pensioenleeftijd). Daarvoor dienen zij naast een bepaalde leeftijd te hebben bereikt, 

eveneens een aantal loopbaanjaren te bewijzen: 

 

60 jaar 44 loopbaanjaren 

61 jaar 43 loopbaanjaren 

63 jaar 42 loopbaanjaren 

 

Als loopbaanjaren worden enkel in aanmerking genomen, de kalenderjaren waarin de tewerkstelling is 

aangetoond die overeenstemt met ten minste een derde van een voltijdse arbeidsregeling. Dat komt neer 

op 104 werkdagen. 

 

Wettelijk rustpensioen 

 

De gewone leeftijd voor een rustpensioen is op dit ogenblik 65 jaar, maar de wet voorziet in een 

geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar in de toekomst: 

 

momenteel 65 jaar 

vanaf 1 februari 2025 66 jaar 

vanaf 1 februari 2030 67 jaar 

 

Het rustpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de werknemer zijn 

aanvraag doet en ten vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin hij de 

pensioenleeftijd bereikt. 

 

 



Bedragen 

 

De pensioengerechtigde zal vanaf die dag een vergoeding ontvangen die berekend wordt op basis van 

het loon dat tijdens de loopbaan werd verdiend en waarop sociale bijdragen werden betaald. Wanneer 

bij de berekening van het pensioenbedrag blijkt dat het bedrag dat de pensioengerechtigde krijgt lager 

is dan het minimumpensioen, dan wordt het onder bepaalde voorwaarden opgetrokken tot dat minimum. 

Daar tegenover staat ook een maximum. 

 

Al meer dan 20 jaar strijdt het ABVV voor hogere pensioenen. Deze legislatuur wordt onze eis eindelijk 

gerealiseerd. De verhoging komt er in de eerste plaats voor de lage pensioenen, maar ook de midden- 

en hogere inkomens zullen ervan kunnen genieten. Hieronder geven we een overzicht van de 

verschillende verwezenlijkingen. 

 

Minimumpensioen 

 

Midden november bereikte de ministerraad een princiepsakkoord over de geleidelijke verhoging van 

het minimumpensioen tot 1.580 euro. In een eerste stap wordt op 1 januari 2021 het minimumpensioen 

voor werknemers verhoogd met 2,65 %. Voor een volledige loopbaan van 45 jaar stijgt het 

alleenstaandenpensioen dan van 1.291,69 naar 1.325,92 euro bruto. Gezinshoofden zien hun pensioen 

stijgen van 1.614,10 naar 1.656,88 euro bruto. Gepensioneerden met een overlevingspensioen 

ontvangen dan 1.308,20 euro in plaats van 1.274,42 euro. 

 

 Voor 2021 Vanaf 2021 

Alleenstaande pensioen 1.291,69 euro 1.325,92 euro 

Gezinspensioen 1.614,10 euro 1.656,88 euro 

Overlevingspensioen 1.274,42 euro 1.308,20 euro 

 

Voor werknemers met een onvolledige loopbaan wordt het minimumpensioen nog steeds berekend in 

verhouding tot het aantal gewerkte en gelijkgestelde loopbaanjaren. Daardoor zal een werknemer met 

een loopbaan van 40 jaar vanaf 1 januari 2021 een minimumpensioen krijgen van 1.325,92 x 40/45 = 

1.178,60 euro bruto. 

 

Tussen 2021 en 2024 zal het pensioen elk jaar op 1 januari worden verhoogd. Over een periode van vier 

jaar komt er zo 11 % pensioen bij. Samen met de welvaartsaanpassingen, die goed zijn voor 2,5% op 1 

juli 2021 en 1 juli 2023, gaat het om een reële koopkrachtstijging van 16%, de grootste stijging sinds 

WO II. Begin 2024 zal het minimumpensioen daardoor 1.580 euro bruto bedragen, zo’n 300 euro of 

22% meer dan vandaag. 

 



Maximumpensioen 

 

Tegelijk wordt het loonplafond, het maximale loon dat meetelt voor de berekening van het pensioen 

van een werknemer, in 2021 verhoogd met 2,38%. Daardoor gaan ook de hoogste pensioenen erop 

vooruit.  

 

Tussen 2021 en 2024 zal het loonplafond elk jaar verder worden verhoogd, tot een totale stijging van 

9,86% ten opzichte van het huidige loonplafond. 

Drempel voor ZIV-bijdrage  

 

Op 1 januari 2021 worden de drempelbedragen voor de ZIV-bijdrage, dat is een bijdrage voor de ziekte- 

en invaliditeitsverzekering die de gepensioneerde moet betalen, verhoogd met 2,31 %. Het plafond van 

1.560,96 euro wordt verhoogd naar 1.597,00 euro voor een alleenstaande en van 1.849,96 euro tot 

1.892,68 euro voor een gezinspensioen.  

 

 Voor 2021 Vanaf 2021 

Alleenstaande pensioen 1.560,96 euro 1.597,00 euro 

Gezinspensioen 1.849,96 euro 1.892,68 euro 

 

Op het brutobedrag van het pensioen dat de drempel overschrijdt, moet een maandelijkse ZIV-bijdrage 

van 3,55 % worden betaald. 

 

Inkomensgarantie voor ouderen 

 

Daarnaast stijgt ook de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), een uitkering voor 65-plussers die niet 

over voldoende financiële middelen beschikken, met 2,58 %. De IGO verhoogt daardoor van 769,61 

euro tot 789,47 euro voor een samenwonende. Voor alleenstaanden neemt het bedrag toe van 1.154,41 

euro tot 1.184,20 euro per maand.  

 

 Voor 2021 Vanaf 2021 

IGO basisbedrag 

(samenwonende) 

769,61 euro 789,47 euro 

IGO verhoogd basisbedrag 

(alleenstaande) 

1.154,41 euro 1.184,20 euro 

 

De inkomensgarantie zal de komende jaren verder in stappen worden verhoogd, om uiteindelijk uit te 

komen op een verhoging van 10,75%.  

 



Gewaarborgd inkomen 

 

Ook het gewaarborgd inkomen wordt verhoogd met 2,58 %. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt het bedrag 

voor alleenstaanden 844,91 euro in plaats van 823,66 euro, en 1.126,53 euro in plaats van 1.098,20 euro 

voor gezinshoofden.  

 

 Voor 2021 Vanaf 2021 

Alleenstaande 823,66 euro 844,91 euro 

Gezinshoofd 1.098,20 euro 1.126,53 euro 

 

Grensbedrag pensioen berekend op basis van gewaarborgd minimumloon 

 

Tenslotte stijgt ook het grensbedrag van de werknemerspensioenen die worden berekend op basis van 

het gewaarborgd minimumloon wordt verhoogd met 2,38 %. Voor een alleenstaandenpensioen stijgt 

het grensbedrag van 16.434,94 euro tot 16.826,10 euro. Voor een gezinspensioen gaat het om een 

verhoging van 20.543,69 euro naar 21.032,63 euro. 

 

 Voor 2021 Vanaf 2021 

Alleenstaande pensioen 16.434,94 euro 16.826,10 

Gezinspensioen 20.543,69 euro 21.032,63 euro 

 

 

Let op: bedrijfsvoorheffing  

 

Misschien stel je vast dat jouw pensioen op 1 januari 2021 licht gedaald is. Dat is niet omdat je 

pensioenbedrag is verminderd, maar omdat er vanaf 1 januari 2021 aan de bron meer 

bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. De bedrijfsvoorheffing is maar een voorafbetaling die zal 

worden verrekend met de te betalen personenbelasting. Door een hogere bedrijfsvoorheffing te innen, 

wil de fiscus vermijden dat gepensioneerden achteraf nog belasting moeten bijbetalen. 

 

 


