NIEUWSBRIEF PENSIOENEN

30 maart 2005
Hieronder vindt u enkele nieuwigheden in de pensioensector. Ik wil ze u niet onthouden!
NIEUWE BAREMA’S BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN
Gepensioneerden krijgen een belastingsvermindering, waardoor ze minder belastingen betalen in
vergelijking met de actieve bevolking en ze soms zelfs helemaal geen belastingen moeten betalen. De
schalen van de bedrijfsvoorheffing – een soort voorafbetaling van de verschuldigde belastingen – die
van toepassing zijn op het pensioen, verschillen dan ook van deze van de actieve bevolking.
Sinds januari 2005 is de nieuwe index toegepast op deze barema’s. Op die manier wordt vermeden
dat gepensioneerden ten gevolge van de indexering van de pensioenen (en dus na een hoger
pensioen te hebben ontvangen) ook meer belastingen zouden moeten betalen.
De gevolgen van de belastingshervorming zijn nog niet tastbaar in deze voorheffing. Die zult u pas
merken bij de eindafrekening van de belastingen op de inkomsten van 2004 (in 2006).
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LAATSTE JAAR DAT VROUWEN OP 63 JAAR OP PENSIOEN KUNNEN
Eerst nog even herhalen: in principe kan men in België pas op 65-jarige leeftijd op pensioen. Voor
vrouwen is deze wettelijke pensioenleeftijd sinds 1997 geleidelijk aan verschoven van 60 tot 63 jaar.
Vanaf volgend jaar (1 januari 2006) verhoogt dit tot 64 jaar, en vanaf 2009 zal de pensioenleeftijd
gelijkgeschakeld zijn met deze van de mannen, namelijk op 65 jaar.
Tegelijk met het opschuiven van de pensioenleeftijd voor de vrouwen, verandert ook de
berekeningsbreuk van het pensioen. Met de huidige pensioenleeftijd van 63 voor de vrouwen geeft
elk gewerkt jaar een pensioenopbrengst van 1/43sten van het loon van dat jaar.
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Een vrouw die dit jaar op pensioen gaat, heeft dus een volledig pensioen als zij 43 jaar gewerkt heeft
(=43/43). Vanaf 2006 wordt de breuk uitgedrukt in 44sten (volledige loopbaan dus na 44 jaar), vanaf
2009 zal ook het pensioen van de vrouwen uitgedrukt worden in 45-sten.
VERVROEGD PENSIOEN VANAF 35 GEWERKTE JAREN
Een vervroegd pensioen is zowel voor mannen als vrouwen mogelijk vanaf 60 jaar, mits zij voldoende
jaren gewerkt hebben. De minimumnorm lag in 1997 nog op 20 jaar. In 2004 was dit al 34 jaar, en
vanaf 1 januari van dit jaar moet men al 35 jaar gewerkt hebben om een vervroegd pensioen te
kunnen krijgen. Alle gewerkte jaren tellen hiervoor mee. Enkel de bruggepensioneerden kunnen niet
op vervroegd pensioen.
TOT SLOT NOG ENKELE NUTTIGE CIJFERS…

Gezinnen
Alleenstaanden

Gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers
Per maand
€ 1061,30
€849,31

Gezinnen
Alleenstaanden

Gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen
Per maand
€890,01
€669,90

Basisbedrag
Verhoogd basisbedrag
(=alleenstaande)

-

Inkomensgarantie voor ouderen
Per maand
€ 438,29
€ 657,44

Begrafenisvergoeding openbare sector
Voor de langstlevende echtgenoot of voor de ergenamen in recht: laatste maandbedrag van
het pensioen, beperkt tot 2006,63 euro.
Andere rechthebbenden: werkelijk gedane kosten, beperkt tot 2006,63 euro.

Supplement gewaarborgd minimum (rustpensioen) en winstgevende activiteit openbare sector
Het supplement wordt geschorst wanneer de winstgevende activiteit voor het jaar 2005 een inkomen
oplevert van 817,76 euro of meer.
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Voor meer info : info@greetvangool.be
www.greetvangool.be
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