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1.1.1

Rijksdienst voor Pensioenen
Controle ~ P132
Zuidertoren
1060 BRUSSEL
BELGIE

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Nationaal nummer:

.

.

-

.

1 In te vullen door de pensioengerechtigde
Hebt u iedere beroepsactiviteit stopgezet of zult u ze stopzetten?
Ja
Gelieve hierna de datum van stopzetting in te vullen: ........................................................ (dag maand jaar)
Nee
1
Vanaf welke datum oefent u deze beroepsactiviteit uit? ............................................... (dag maand jaar)
2

In welke hoedanigheid oefent u deze beroepsactiviteit uit?
Als werknemer (arbeider, bediende)
Als ambtenaar
Als zelfstandige of helper
Als schepper van wetenschappelijke werken (welke?) .......................................................................
Bij het tot stand brengen van artistieke scheppingen (welke?) ..........................................................
Als politiek of ander mandataris
In een andere hoedanigheid (welke?) .................................................................................................

3

Waar oefent u deze activiteit uit?
In België
In een ander land.

4

Worden de inkomsten uit deze beroepsactiviteit beperkt tot de wettelijke vastgelegde grenzen?
Bijgaand formulier Pensioen, beroepsactiviteit en sociale uitkeringen geeft aan welke deze grenzen
zijn.
Ja, gelieve hierna de datum in te vullen: vanaf ……………………………………… (dag maand jaar)
Nee
Nee, ik ben 65 jaar en voldoe aan de loopbaanvoorwaarde van 42 jaren bij het ingaan van mijn
pensioen.

5

Hebt u één of meer kinderen ten laste?
Ja
Nee
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Geniet u uitkeringen wegens ziekte of invaliditeit, werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag,
1
brugpensioen, loopbaanonderbreking, tijdskrediet of vermindering van de arbeidsprestaties ?
Ja, gelieve hierna de datum in te vullen: tot ......................................................................... (dag maand jaar)
Nee

2 Alleen voor de gehuwden, in te vullen door de huwelijkspartner
Oefent u een beroepsactiviteit uit?
Nee
Gelieve hierna de datum van stopzetting in te vullen: ........................................................ (dag maand jaar)
Ja
1

Vanaf welke datum oefent u deze beroepsactiviteit uit? ............................................... (dag maand jaar)

2

In welke hoedanigheid oefent u deze beroepsactiviteit uit?
Als werknemer (arbeider, bediende)
Als ambtenaar
Als zelfstandige of helper
Als schepper van wetenschappelijke werken (welke?) .......................................................................
Bij het tot stand brengen van artistieke scheppingen (welke?) ..........................................................
Als politiek of ander mandataris
In een andere hoedanigheid (welke?) .................................................................................................

3

Waar oefent u deze activiteit uit?
In België
In een ander land.

4

Worden de inkomsten uit deze beroepsactiviteit beperkt tot de wettelijke vastgelegde grenzen?
Bijgaand formulier Pensioen, beroepsactiviteit en sociale uitkeringen geeft aan welke deze grenzen
zijn.
Ja, gelieve hierna de datum in te vullen: vanaf ……………………………………… (dag maand jaar)
Nee

5

Hebt u één of meer kinderen ten laste?
Ja
Nee

Geniet u uitkeringen wegens ziekte of invaliditeit, werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag,
1
brugpensioen, loopbaanonderbreking, tijdskrediet of vermindering van de arbeidsprestaties ?
Ja, gelieve hierna de datum in te vullen: tot ......................................................................... (dag maand jaar)
Nee
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Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen
Ik, ondergetekende, verklaar dat mijn verklaring oprecht en waar is en ik verbind mij ertoe telkens een
nieuwe aangifte (formulier Model 74(93)) aan uw dienst toe te sturen ingeval van:
 De uitoefening van een politiek of ander mandaat, een beroepsactiviteit in het buitenland, een
wetenschappelijke of artistieke activiteit;
 Verlies van kinderlast (waardoor ik het voordeel van de verhoogde grens verlies);
 Genot van ziekte, invaliditeits-, werkloosheidsuitkeringen of een ander vervangingsinkomen.
Ik weet dat mijn echtgenoot dezelfde verplichtingen heeft als ik een gezinspensioen geniet.
Ik weet dat de Rijksdienst voor Pensioenen de inlichtingen in mijn verklaring kan controleren bij de
werkgevers en alle overheidsinstellingen.
Ik weet dat ten onrechte ontvangen pensioenbedragen zullen worden teruggevorderd.
Opgemaakt te (plaats): ................................................................. ; op ..................................... (dag maand jaar)
Handtekening van de gerechtigde:

Handtekening van de huwelijkspartner:
(verplicht bij gezinspensioen)

Voornaam NAAM: ........................................................
Voornaam NAAM: ...................................................
Straat nr: ..............................................................................................................................................................
Postcode GEMEENTE: ........................................................................................................................................
LAND: ..................................................................................................................................................................

Stuur dit formulier naar het bovenvermelde adres van de Rijksdienst voor Pensioenen terug.

1

De vergoeding van schade die voortvloeit uit een arbeidsongeval of beroepsziekte en de tegemoetkomingen
aan personen met en handicap worden hier niet bedoeld.

Rijksdienst voor Pensioenen ~ Zuidertoren ~ 1060 Brussel ~ BELGIE

DOCUMENT TE BEWAREN

Pensioen, beroepsactiviteit en sociale uitkeringen
U kunt een beroepsactiviteit uitoefenen en uw pensioen behouden. Als u een gezinspensioen ontvangt, mag
ook uw huwelijkspartner een beroepsactiviteit uitoefenen. Het inkomen uit deze activiteit moet wel beperkt
blijven tot de toegelaten inkomensgrenzen.
Sinds 1 januari 2013 kunt u als 65-plusser onbeperkt bijverdienen op voorwaarde dat u bij het ingaan van uw
pensioen een eigen loopbaan had van ten minste 42 jaar. Het aantal loopbaanjaren wordt bepaald volgens
dezelfde voorwaarden als het vervroegde pensioen. Elk van die 42 jaren moet minstens 104 arbeidsdagen
of gelijkgestelde dagen bevatten.
Een sociale uitkering kunt u niet combineren met een rustpensioen. Ook uw huwelijkspartner kan geen
sociale uitkering ontvangen als u een gezinspensioen ontvangt. Een overlevingspensioen en een sociale
uitkering kunt u wel tegelijk ontvangen maar voor een beperkte periode van maximum 12 maanden.
Meer informatie vindt u op www.rvp.fgov.be onder de rubriek 'Werken en uw pensioen behouden'.
Hieronder vindt u de belangrijkste principes, voorwaarden en grensbedragen.

1

Werken en uw pensioen behouden

Vanaf 1 januari 2013 moet de uitoefening van de beroepsactiviteit alleen nog worden aangegeven bij:
 de eerste uitbetaling van het pensioen;
 een politiek of een ander mandaat;
 een beroepsactiviteit in het buitenland;
 een wetenschappelijke of artistieke activiteit.
De uitoefening van elke andere activiteit moet niet meer worden aangegeven en dat ongeacht uw leeftijd en
op voorwaarde dat uw pensioen al wordt uitbetaald.
Opgelet, vanaf 1 januari 2015 wordt de opzegvergoeding, de afscheidsvergoeding of de
ontslagvergoeding verspreid over de periode waarop ze betrekking heeft. Als deze vergoeding doorloopt
na de ingangsdatum van het pensioen wordt ze aangerekend als beroepsinkomen. Ze telt dus mee om te
bepalen of uw inkomen het toegelaten grensbedrag overschrijdt .Dat geldt ook voor het inkomen van de
huwelijkspartner.
1.1

Wanneer aangeven?
 Vóór de aanvang van uw beroepsactiviteit.
 Ten laatste binnen 30 dagen na de aanvang van uw beroepsactiviteit, als u met de activiteit begint
nadat u de kennisgeving van uw pensioen hebt ontvangen.
 Ten laatste binnen 30 dagen na de datum van de kennisgeving van uw pensioen, als u met de
activiteit begint voordat u de kennisgeving van uw pensioen hebt ontvangen.

2/3

1.2

Hoe aangeven?
 U hebt onze beslissing met de berekening van uw pensioen ontvangen en u wilt dat wij dit pensioen
uitbetalen. Vul dan het formulier ‘Verklaring voor de uitbetaling van het pensioen (model 74)’ in.
 Uw pensioen wordt al uitbetaald. Vul dan het formulier ‘Model 74 (93) - Verklaring over de
beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen’ in. U kunt dit formulier ook vinden op www.rvp.fgov.be of
aanvragen bij uw gemeentebestuur en bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen (RSVZ).

1.3

Toegelaten grensbedragen voor het beroepsinkomen van 2013
 Het brutoberoepsinkomen wordt begrensd bij
 een activiteit als werknemer in de private of openbare sector
 een politiek of ander mandaat
 een andere activiteit dan zelfstandige of helper.
 Het nettobedrijfsinkomen wordt begrensd bij een activiteit als zelfstandige of als helpende
huwelijkspartner.
 Bij een combinatie van zelfstandige met activiteiten in andere stelsels tijdens één kalenderjaar wordt
de som van het totale nettobedrijfsinkomen en 80% van het brutoberoepsinkomen begrensd.
Bv. zelfstandige en werknemer of zelfstandige, ambtenaar en politiek mandataris.

Activiteit als
zelfstandige
of mix van
zelfstandige
en een
ander stelsel

Gepensioneerde
is 65 jaar en
heeft een eigen
loopbaan van 42
jaar of meer

Gepensioneerde
is jonger dan 65 jaar
en heeft enkel
overlevingspensioen

zonder
kinderlast

7.718,00

17.971,00

22.293,00

geen beperking

met
kinderlast

11.577,00

22.464,00

27.117,00

geen beperking

zonder
kinderlast

6.175,00

14.377,00

17.835,00

geen beperking

met
kinderlast

9.262,00

17.971,00

21.694,00

geen beperking

2014

Activiteit als
werknemer,
politiek of
ander
mandaat

Gepensioneerde
of
huwelijkspartner
heeft de
wettelijke
pensioenleeftijd
bereikt

Gepensioneerde
of
huwelijkspartner
is jonger dan de
wettelijke
pensioenleeftijd

 Alle grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari en gelden voor het inkomen van het nieuwe
jaar. Daarnaast kan de Minister van Pensioenen (en Zelfstandigen) de bedragen ook aanpassen.

 De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar, uitgezonderd voor zeevarenden, mijnwerkers en leden van het

vliegend personeel van de burgerluchtvaart.
 Als u een gezinspensioen ontvangt en uw huwelijkspartner de beroepsactiviteit uitoefent, dan geldt de
leeftijd van de huwelijkspartner voor het bepalen van het grensbedrag.
 Als u op 1 januari kinderbijslag ontvangt dan geldt een hoger grensbedrag. De uitzonderingen daarop
vindt u op www.rvp.fgov.be - Professional - Werken tijdens het pensioen - Limieten - Kinderlast. Als beide
huwelijkspartners werken, dan mag slechts een van hen het verhoogde grensbedrag toepassen.

3/3

Per kalenderjaar geldt voor u slechts één grensbedrag en wel het hoogste. Zijn er in een kalenderjaar
meerdere grenzen toe te passen, dan wordt vanaf 1 januari het hoogste grensbedrag toegepast voor het
hele jaar. De grensbedragen worden niet meer proportioneel berekend.
Uitzonderingen gelden voor het jaar waarin u met pensioen gaat en het jaar waarin u 65 wordt.
1.4

Welke gevolgen heeft het overschrijden van de inkomensgrens?
 Als uw beroepsinkomen de toegelaten grensbedragen overschrijdt, dan wordt uw rust- of
overlevingspensioen verminderd of geschorst.
 Als het beroepsinkomen van uw huwelijkspartner de toegelaten grensbedragen overschrijdt, dan
wordt uw gezinspensioen verlaagd tot een pensioen als alleenstaande.
Opgelet: De pensioenbedragen die u ten onrechte hebt ontvangen, vorderen wij terug.

2

Sociale uitkeringen

U kunt geen sociale uitkeringen ontvangen gelijktijdig met een rustpensioen.
U bent verplicht tot aangifte en dat geldt ook voor uw huwelijkspartner bij een gezinspensioen.
Als u een laattijdige of geen aangifte hebt gedaan, wordt uw pensioen verlaagd tot een pensioen als
alleenstaande of geschorst.
2.1

Hoe aangeven?
 Vul het formulier 'Model 74bis' in voor uitkeringen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
 Vul het formulier 'Model 74ter' in voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen.
U kunt deze formulieren vinden op www.rvp.fgov.be.

2.2

Uitzondering voor overlevingspensioenen

Alleen de gerechtigden die uitsluitend een overlevingspensioen (OLP) ontvangen, kunnen vanaf 1 januari
2013 de volgende uitkeringen cumuleren:
 Uitkeringen wegens ziekte of onvrijwillige werkloosheid bij toepassing van een Belgische of
buitenlandse wetgeving betreffende de sociale zekerheid;
 Uitkeringen wegens invaliditeit bij toepassing van een Belgische wetgeving betreffende de sociale
zekerheid;
 Uitkeringen wegens loopbaanonderbreking, tijdskrediet of het verminderen van de arbeidsprestaties;
 Uitkeringen, toegekend in het kader van werkloosheid met bedrijfstoeslag.
U kunt de bovenvermelde uitkeringen gedurende maximum 12 al dan niet opeenvolgende kalendermaanden
samen met uw overlevingspensioen ontvangen.
Het overlevingspensioen is voor die maanden wel begrensd tot 661,24 euro per maand (aan index 136,09).
Als uw overlevingspensioen hoger is, dan wordt het verminderd tot dat grensbedrag voor de maanden
waarin u ook sociale uitkeringen ontvangt.
Na 12 maanden schorsen wij het overlevingspensioen, tenzij u van die uitkeringen afstand doet.
De kalendermaanden die u al had opgenomen vóór 1 januari 2013 worden in mindering gebracht van de
eenmalige periode van 12 kalendermaanden.
De formulieren '74bis OPW' en '74ter OPW - 65 jaar’ vindt u op www.rvp.fgov.be.
Zodra u naast uw overlevingspensioen ook recht hebt op een rustpensioen, is de cumulatie niet meer
mogelijk vanaf de ingangsdatum van het rustpensioen.

