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PENSIOENHERVORMING VOOR DE ZELFSTANDIGEN: 
WAT GAAT ER VERANDEREN IN 2013? 

 

Het aantal gepensioneerde zelfstandigen dat zijn activiteit na zijn 65ste wil voortzetten stijgt 

voortdurend. Op dit moment zijn er in België zo’n 80.000 gepensioneerde zelfstandigen 

die een activiteit uitoefenen. 

Of ze het uit noodzaak doen, uit passie, of omdat ze door hun jarenlange ervaring nog 

steeds onmisbaar zijn in hun praktijk, feit is dat artsen van ouder dan 65 aan het werk 

kunnen blijven en zo kunnen helpen de vergrijzing op te vangen. De regering heeft een 

hervorming van de pensioenen uitgewerkt. Deze hervorming is er o.m. op gericht om het 

werken vrij te maken, door ervoor te zorgen dat werken toegankelijker wordt en minder 

aan beperkingen onderworpen voor de gepensioneerden die graag aan de slag willen 

blijven en op die manier een bijdrage leveren om in dit land rijkdom en tewerkstelling te 

creëren. Wij vatten even samen wat er verandert. 

65-plussers kunnen onder bepaalde voorwaarden onbeperkt extra inkomsten 

verwerven: 

De belangrijkste maatregel is dat vanaf 2013 alle gepensioneerden zonder beperking extra 

inkomsten kunnen innen als ze aan de volgende twee voorwaarden voldoen: 

- een loopbaan hebben van 42 jaar; de term “loopbaan” slaat op het aantal jaren 

dat men effectief gewerkt heeft over alle loopbanen heen (zelfstandig, statutair 

of in loondienst) 

- minstens 65 jaar oud zijn 

De wijziging van het KB, dat momenteel op de regeringstafel ligt, is niet alleen 

discriminerend ten opzichte van artsen, maar ook van de beoefenaars van andere vrije 

beroepen, zoals tandartsen, advocaten en notarissen. Het is voor een arts-specialist 

immers onmogelijk om op zijn 65ste aan 42 jaar activiteit te geraken, aangezien hij niet aan 

zijn loopbaan kan beginnen alvorens hij zijn studiejaren in de geneeskunde en zijn 

stagejaren heeft volbracht. Bovendien staat de voorwaarde om minstens 42 jaren 
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loopbaan te hebben behaald haaks op de politieke wil om de bevolking aan te moedigen 

om langer aan het werk te blijven. 

Zowel economist, Prof. Paul De Grauwe, als specialist arbeidsrecht, Prof. Roger Blanpain, 

die het woord neemt tijdens het VBS-symposium “In het zicht van de professionele 

eindmeet” op 25 mei 2013, wijzen op het discriminerende karakter van deze maatregel, 

die afbreuk doet aan de vrijheid om te werken en een onschatbare rijkdom aan ervaring en 

expertise onbenut laat. 

In zijn adviezen aan de kabinetten De Croo (Pensioenen) en Laruelle (Middenstand, 

KMO’s en Zelfstandigen) oordeelt de Raad van State dat de voorwaarde van 42 jaar 

loopbaan om na zijn 65ste te mogen werken zonder inkomensbeperking en met behoud 

van het pensioen niet voldoende gefundeerd is. 

Er zijn oplossingen voorgesteld om ervoor te zorgen dat alle artsen van ouder dan 65 jaar 

ook van de nieuwe maatregelen zouden kunnen genieten. Ofwel wordt er rekening 

gehouden met de jaren waarin de artsen onder het sociaal sui generis statuut vallen van 

arts-in-opleiding. Dat kan eenvoudig door een toevoeging aan het artikel 107, lid 2 B van 

het KB van 22 december 1967 over het pensioen van de zelfstandigen. Ofwel wordt er 

rekening gehouden met de “afgekochte” opleidingsjaren en tellen die mee als effectieve 

jaren loopbaan. 

Het spreekt voor zich dat de prestaties die door 65-plussers worden gehonoreerd, zullen 

worden belast (en dat de artsen die ervoor kiezen om praktijk te blijven houden eerst goed 

moeten nagaan wat voor fiscale en vermogensrechtelijke gevolgen dat zal hebben). 

 

Inzake toegestane arbeid worden sommige bepalingen die momenteel van kracht 

zijn gewijzigd. De gewijzigde bepalingen zullen na publicatie in het Staatsblad met 

terugwerkende kracht in voege treden op 1 januari 2013: 

1) Automatische indexering met 2 % van de grensbedragen van de jaarinkomens, 

ongeacht het pensioenstelsel, voor al wie niet voldoet aan de dubbele leeftijds- en 

loopbaanvereiste: 

 

Jaarbedragen van toepassing in 2013 

  Jonger dan 65 jaar Vanaf 65 jaar 

  
Geen kinderen 

ten laste 
Kinderen 
ten laste 

Geen kinderen 
ten laste 

Kinderen 
ten laste 

Zelfstandige € 6.056,01 € 9.084,01 € 17.492,17 € 21.777,19 

Loontrekkende € 7.570,00 € 11.355,02 € 21.865,23 € 26.596,50 

 

2) Versoepeling van de sanctieregeling in geval van overschrijding van het grensbedrag: 

bij een overschrijding met 25 %, i.p.v. 15 % tot in 2012, zal de sanctie beperkt blijven 

tot een vermindering van het pensioen met hetzelfde percentage. Bij een grotere 

overschrijding blijft de volledige inhouding van het pensioen behouden. 
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3) Er zijn corrigerende maatregelen in voorbereiding om voor de actieve gepensioneerde 

zelfstandige een negatieve weerslag op zijn sociale bijdragen te vermijden. 

4) Er wordt tevens gewerkt aan fiscale wijzigingsbepalingen i.v.m. de belasting van 

vervangingsinkomens die worden gecumuleerd met beroepsinkomsten. 

Al deze maatregelen inzake toegestane arbeid zullen met terugwerkende kracht in werking 

treden op 1 januari 2013, na publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Inzake minimumpensioen 

Het minimum gezinspensioen van zelfstandigen zal met ingang van 1 april 2013 worden 

gelijkgeschakeld met dat van de werknemers (met het pensioen als alleenstaande gebeurt 

dit echter nog niet). 

Zonder afbreuk aan de vaststelling van het inkomensgerelateerde pensioen zal een 

minimumpensioen worden toegekend naar rato van het aantal bewezen jaren, voor zover 

het aantal bewezen jaren minstens 2/3 van een volledige loopbaan uitmaakt. 

 

Inzake bonus-malus: definitieve afschaffing van de pensioenmalus voor 

zelfstandigen vanaf 1 januari 2014 

In het systeem dat momenteel nog van kracht is, verliest een zelfstandige die zijn 

pensioen vervroegd opneemt hier een deel van, in tegenstelling tot een werknemer, voor 

wie de pensioenmalus in 1991 werd afgeschaft. 

De ministerraad heeft op 1 maart jl. beslist om de pensioenmalus voor zelfstandigen 

definitief te schrappen met ingang van 1 januari 2014. 

Tot 31 december 2013 zullen alleen de zelfstandigen die voor hun 63ste met pensioen 

gaan en minder dan 41 jaren loopbaan op hun actief hebben nog onderworpen zijn aan de 

pensioenmalus. Hun pensioen zal met 25 % worden verminderd als ze 60 jaar oud zijn, 

met 21,5 % als ze ouder zijn dan 60,5 jaar, met 18 % als ze ouder zijn dan 61 jaar, en met 

12 % als ze ouder zijn dan 62 jaar. 

De toekenning van een pensioenbonus, zoals die waar sommige werknemers van kunnen 

genieten sinds 2007, wordt ook onderzocht. 

 

Inzake vervroegd pensioen: 

Het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der 

zelfstandigen legt leeftijds- en loopbaanvoorwaarden op om toegang te krijgen tot het 

vervroegd pensioen. Deze voorwaarden zullen geleidelijk naar boven worden bijgesteld: 

Er wordt een systeem van verworven recht ingesteld. Om een voorbeeld te geven: in 2012 

kan een arts van 60 jaar zijn pensioen opnemen als hij 35 jaren loopbaan heeft verzameld. 

Hij behoudt dat recht dus in de daaropvolgende jaren. Dat wil zeggen dat als hij zijn 
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pensioen wil opnemen in 2014, hij dat kan doen, zelfs als hij niet de 39 jaren loopbaan 

heeft bereikt die vereist zijn om met vervroegd pensioen te kunnen gaan vanaf 2014. 

 

Begin van het 
pensioen in… 

Minimumleeftijd Vereiste loopbaan Uitzondering: lange loopbanen 

2012 60 35 - 

2013 60,5 38 60 jaar indien 40 jaar loopbaan 

2014 61 39 60 jaar indien 40 jaar loopbaan 

2015 61,5 40 60 jaar indien 41 jaar loopbaan 

2016 62 40 
60 jaar indien 42 jaar loopbaan 

 
61 jaar indien 41 jaar loopbaan 

 

 

Bij wijze van besluit en voor meer informatie: 

Terwijl sommige artsen-specialisten maar wat graag het plunje van hun ziekenhuis of 

privépraktijk zullen inruilen voor een buitenverblijf, golfspikes, jagerslaarzen of een fulltime 

carrière als grootouder, zullen andere specialisten er ongetwijfeld voor kiezen om een 

verlengstuk te breien aan hun professionele leven, door aan het werk te blijven en te laten 

delen in hun knowhow. 

Hoe dan ook zullen ze de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen, bijvoorbeeld 

door advies in te winnen om de bestaande overeenkomsten binnen associaties of met het 

ziekenhuis onder de loep te nemen, of door de toekomst van hun fiscale structuur 

(ongeacht of ze over een persoonlijke vennootschap beschikken of niet) of 

verzekeringscontracten voor ogen te houden. 

Om hen daarbij te helpen, organiseert het VBS op 25 mei een symposium waarbij al deze 

vragen aan bod komen. 

 

VBS - Symposium 

“In het zicht van de professionele eindmeet” 

Brussel, 25.05.2013 

 

http://www.vbs-gbs.org/agenda/2013/130409_Symposium_60_25-05-2013.pdf

