NIEUWSBRIEF PENSIOENEN

21 december 2006

Het nieuwe politieke jaar is weer op volle gang. In de beleidsnota van de minister van Pensioenen, de
programmawet en de wet diverse bepalingen staan veel nieuwigheden. Hieronder vindt u meer
informatie.
KLEINE PENSIOENEN VOORTAAN
VOORTAAN ALTIJD
ALTIJD UITBETAALD
In de pensioenregeling voor werknemers en zelfstandigen werden pensioenen lager dan 99,16 euro
per jaar niet uitbetaald. Daardoor kregen mensen met bijv. een zeer kleine loopbaan als werknemer of
als zelfstandige, maar met een lange loopbaan in een ander stelsel, die kleine pensioenrechten niet.
Deze regel werd ook toegepast wanneer het pensioen bestaat uit een combinatie van een rust- en
overlevingspensioen. Hier komt verandering in: door een nieuwe bepaling in de programmawet
worden al deze pensioenen, hoe klein ook, voortaan wel uitbetaald.
DIFFERENTIËRING IN LOONPLAFONDS
LOONPLAFONDS
Bij de pensioenberekening wordt er geen rekening gehouden met de beroepsinkomsten die een
bepaald bedrag – het zogenaamde loonplafond – overschrijden. Het plafond bedraagt momenteel
42.550,59 euro op jaarbasis.
Om werknemers verder aan te moedigen om langer aan het werk te blijven, wordt er in het kader van
het Generatiepact vanaf 1 januari 2007 een onderscheid gemaakt tussen het loonplafond voor
werkelijk gepresteerde lonen en het loonplafond voor de fictieve lonen. Fictieve lonen worden als
berekeningsbasis van het pensioen gebruikt voor bepaalde periodes van inactiviteit (de gelijkgestelde
periodes). Het loonplafond voor werkelijk verdiende lonen wordt voortaan tweejaarlijks aangepast aan
de evolutie van de welvaart, bepaalde fictieve lonen niet.
Het betreft hier de fictieve lonen die worden vastgesteld voor periodes van volledige werkloosheid,
voltijds brugpensioen, volledige loopbaanonderbreking en volledig tijdskrediet. Bij de bespreking van
de wet op het generatiepact had ik reeds benadrukt dat deze maatregel niet van toepassing mag zijn
op mensen die momenteel werkloos of met brugpensioen zijn. Dat wordt nu ook bevestigd in de wet.
De maatregel geldt enkel voor mensen van 58 jaar of ouder en ten vroegste voor periodes vanaf 1
januari 2006.
HOGERE GRENZEN VOOR CUMULATIE
CUMULATIE OVERLEVINGSPENSIOEN – ARBEID
Beroepsactiviteit als

Rustpensioen en Rust- en
Overlevingspensioen
vóór
de wettelijke pens.leeftijd

Uitsluitend
Overlevingspensioen
vóór 65 jaar

Rustpensioen en
Overlevingspensioen
na
de wettelijke pensioenleeftijd

t.e.m.
2005

t.e.m.
2006

Vanaf
1/1/2007

Werknemer (bruto)
- met kinderlast

7.421,57
11.132,37

14.843,13
18.553,93

13.556,68 15.590,18 17.149,20
17.267,48 19.300, 98 20.860,00

Zelfstandige (netto)
- met kinderlast

5.937,26
8.905,89

11.874,50
14.843,13

10.845,34
13.813,97

12.472,14
15.440,77
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13.719,35
16.687,98
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KEN UW PENSIOEN EN WIJZIGINGEN IN DE
DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE
PROCEDURE
Het is erg belangrijk dat men weet op hoeveel pensioen men later recht zal hebben. Dat kan via het
vragen van een raming van het pensioen. Mensen kunnen ook zelf een pensioenraming maken via de
website www.kenuwpensioen.be. Alle 55-jarigen krijgen sinds kort ook automatisch een raming van
de reeds opgebouwde en de te verwachten pensioenrechten.
De programmawet bepaalt dat men ten laatste op 1 januari 2008 zijn pensioen via elektronische weg
zal kunnen aanvragen. Dit zorgt voor een snellere en foutloze procedure. Een andere nieuwigheid is
dat men voor gemengde pensioenen (voorlopig beperkt tot de combinatie werknemerspensioen –
zelfstandigenpensioen), in de loop van 2007 een gezamenlijke definitieve kennisgave van het
pensioen zal opsturen.
FISCALE GEVOLGEN WELVAARTSAANPASSINGEN
WELVAARTSAANPASSINGEN
Mensen die alleen een pensioen of een vervangingsinkomen genieten, moeten geen belastingen
betalen wanneer dat inkomen lager ligt dan 12.450 euro. Wanneer die grens wordt overschreden, al is
het maar met een halve euro, moeten zij wel belastingen betalen, van minimaal 538 euro. Zo zou het
best mogelijk zijn dat mensen die een welvaartsaanpassing krijgen plots wel belastingen moeten
betalen, en dan netto minder overhouden dan voorheen. Dat kan natuurlijk niet, en daarom
ondervroeg ik minister Reynders om een oplossing voor dit probleem uit te werken. De minister heeft
zijn diensten de opdracht te geven dit te onderzoeken, waardoor het voordeel van de
welvaartsaanpassing voor niemand een fiscaal nadeel zal betekenen.
NIEUWE BEDRAGEN (vanaf 1 december 2006)
Omschrijving

Per maand

Minimumpensioen werknemer bij volledige loopbaan
* gezin
* alleenstaande
* overleving
Minimumpensioen zelfstandige bij volledige loopbaan
* gezin
* alleenstaande en overleving
Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)
* basisbedrag
* verhoogd basisbedrag (alleenstaanden)

€ 1104,19
€ 883,63
€ 869,74
€ 996,04
€ 668,33
€ 530,30
€ 795,46

PENSIOENBONUS
ENSIOENBONUS
Aan de pensioenen die ingaan na 1 januari 2007 wordt voor het eerst een pensioenbonus toegekend.
Deze bonus geldt voor de tijdvakken die er na 1 januari 2006 worden gepresteerd door mensen die na
hun 62e blijven doorwerken of minstens een loopbaan hebben met 44 actieve jaren. Een vol jaar
werken levert een bruto bonus op van 52 euro. Bij twee jaar werken verdubbelt dit bedrag, bij drie jaar
werken wordt dit bedrag vermenigvuldigd met drie. De maatregel geldt zowel voor werknemers als
zelfstandigen.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar info@greetvangool.be, bel naar 03/644.55.07, of
schrijf een brief naar Lambrechtshoekenlaan 209/10 te 2170 Merksem
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