
  

 

 

 
 
 

Gepensioneerden die een rust- of overlevingspensioen genieten, mogen onder bepaalde voorwaarden hun 
pensioen cumuleren met arbeid.  

Voor ex-mijnwerkers, ambtenaren, onderwijzend personeel en andere statuten gelden bijzondere 
bepalingen.  

Per sector kunnen er afwijkingen voorzien zijn in het kader van de toegelaten arbeid voor 
gepensioneerden.  

 

Aangifteverplichting 

 

Gepensioneerde werknemers van 65 jaar of meer 

Door de elektronische gegevensuitwisseling tussen de verschillende overheden wordt er sedert 
01.01.2006 voorzien in een afwijking op de aangifteverplichting van gepensioneerde werknemers die de 
volle leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Deze werknemers dienen enkel mee te delen aan de Rijksdienst 
voor Pensioenen (RVP) wanneer hun pensioen zal ingaan. Voor het overige mogen zij een 
beroepsbezigheid uitoefenen zonder dat zij hierover verklaringen moeten doorsturen aan de RVP. Let 
wel: voor de echtgeno(o)t(e) van de gepensioneerde met gezinspensioen wijzigt er niets. 

 

Gepensioneerde zelfstandigen of gepensioneerden jonger dan 65 jaar 

De pensioengerechtigde werknemers die de volle leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebben en de 
zelfstandige gepensioneerden, dienen elke beroepsactiviteit die zij (of diens echtgeno(o)t(e) bij een 
gezinspensioen) uitoefenen voorafgaandelijk aan te geven aan de RVP en/of aan de RSVZ, afhankelijk 
vanuit welke instantie men zijn pensioen ontvangt. Deze aangifteplicht zal waarschijnlijk op latere datum 
ook voor hen wegvallen, maar voorlopig dienen zij alsnog via het model 74 aangifte te doen bij de 
RVP/RSVZ vóór de beroepsactiviteit wordt aangevat.  

De gepensioneerde werknemer moet bovendien zijn werkgever inlichten over zijn statuut als 
gepensioneerde, vóór de beroepsactiviteit wordt aangevat, via het model 74B. 

De werkgever die de gepensioneerde tewerkstelt, dient binnen de 30 dagen na ontvangst van het model 
74B van de gepensioneerde/werknemer bij de RVP aangifte te doen van deze tewerkstelling via het 
model 74C. 

Deze aangifteformulieren kan de gepensioneerde verkrijgen bij de pensioendienst van de gemeente of 
kunnen door onze diensten afgeleverd worden. Deze aangiften dienen allen met een per post 
aangetekend schrijven te gebeuren 

Er zijn sancties voorzien bij niet-aangifte van de activiteiten (o.a. schorsing en vermindering van het 
pensioenbedrag). 

 

Grensbedragen 

Het jaarloon van de toegelaten beroepsactiviteit mag een bepaalde grens niet overschrijden, om aldus 
geen invloed te hebben op het pensioen.  

Op 26.09.2008 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB d.d. 21.08.2008 tot wijziging van artikel 64 
van het KB van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers. In dit KB zijn de bedragen vanaf 01.01.2008 opgenomen. 
Hieronder bezorgen wij een overzicht van de nieuwe bedragen vanaf 01.01.2008 en de bedragen vanaf 
01.01.2007.  

De grensbedragen voor gepensioneerden met een rustpensioen, al dan niet gecombineerd met een 
overlevingspensioen, die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben, blijven ongewijzigd. 
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Toegelaten arbeid gepensioneerden 
De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden. 
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Vanaf 01.01.2008 zijn volgende grenzen van toepassing: 

  Uitsluitend 
overlevings-
pensioen voor de 
wettelijke 
pensioenleeftijd 

Rustpensioen, Rust- en 
overlevings-pensioen 
vóór de wettelijke 
pensioenleeftijd  

Rustpensioen en 
overlevingspensioen nà 
de wettelijke 
pensioenleeftijd* 

Werknemer 
Bruto-inkomen 

Basis € 17.280,00 € 7.421,57 € 21.436,50 
met 
kinderlast 

€ 21.600,00 € 11.132,37 € 26.075,00 

Zelfstandigen 
Netto-belastbaar 
inkomen 

Basis € 13.824,00 € 5.937,26 € 17.149,19 
met 
kinderlast 

€ 17.280,00 € 8.905,89 € 20.859,97 

* 65 jaar voor mannelijke en 64 jaar voor vrouwelijke gepensioneerden 
* Vanaf 01.01.2009 eveneens 65 jaar voor vrouwen 
 
Voordien: Vanaf 01.01.2007 waren volgende grenzen van toepassing: 

  Uitsluitend 
overlevings-
pensioen voor de 
wettelijke 
pensioenleeftijd 

Rustpensioen, Rust- en 
overlevings-pensioen 
vóór de wettelijke 
pensioenleeftijd  

Rustpensioen en 
overlevingspensioen nà 
de wettelijke 
pensioenleeftijd* 

Werknemer 
Bruto-inkomen 

Basis € 16.000,00 € 7.421,57 € 17.149,20 
met 
kinderlast 

€ 20.000,00 € 11.132,37 € 20.860,00 

Zelfstandigen 
Netto-belastbaar 
inkomen 

Basis € 12.800,00 € 5.937,26 € 13.719,35 
met 
kinderlast 

€ 16.000,00 € 8.905,89 € 16.687,98 

* 65 jaar voor mannelijke en 64 jaar voor vrouwelijke gepensioneerden 
* Vanaf 01.01.2009 eveneens 65 jaar voor vrouwen 
 
De voornoemde bedragen moeten geproratiseerd worden voor een pensioen dat in de loop van een 
kalenderjaar ingaat. 
 


