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MALUS 
 

=  Definitieve vermindering van het 
 pensioenbedrag wanneer een zelfstandige met 
 vervroegd pensioen gaat 
 

 In 2012 - voor de huidige hervorming- werd bij 
een zelfstandige die geen loopbaan van 42 jaar 
kon voorleggen zijn pensioen verminderd met: 

Pensioenleeftijd Procentuele vermindering van het pensioen van een 
zelfstandige 

60 jaar 25% 

61 jaar 18% 

62 jaar 12% 

63 jaar 7% 

64 jaar 3% 



 Vanaf 1 januari 2013: afschaffing voor de 
zelfstandigen die 

• hun pensioen opnemen op hun 63ste, 

• hun pensioen opnemen voor hun 63ste 
wanneer zij een loopbaan van minstens 41 
jaar achter de rug hebben, 

 

 Vanaf 1 januari 2014: totale en definitieve 
afschaffing van het malussysteem  

 



Samenvatting: 

 

 
2012 2013 Vanaf 2014 

Loopbaan < 42 42 et +  <41 41 et +  /  

60 jaar 25% / 25% / / 

61 jaar 18% / 18% / / 

62 jaar 12% / 12% / / 

63 jaar 7% / / / / 

64 jaar 3% / / / / 



Bonus 

Zelfstandigen: hetzelfde systeem als 
werknemers en ambtenaren 

Toegekend aan diegenen die langer dan een 
jaar verder blijven werken vanaf de datum dat 
zij met vervroegd pensioen kunnen gaan en 
toegekend aan diegenen die blijven verder 
werken na hun 65ste (met als voorwaarde een 
loopbaan van 40 jaar) 

 

 

 

 



Voorbeeld 1 : Voor de zelfstandige die aan alle 
voorwaarden voldoet om met vervroegd 
pensioen te gaan 

1.2.16 – 62 jaar 
+ loopbaanvoorwaarde 
van 40 jaar is voldaan 
Recht op vervroegd 
pensioen 
 

2016 2018 2017 

1.10.18 – 64 jaar 
Gaat met pensioen 
Jaarlijks bedrag = 12.000 
euro + bonus van 864 
euro 
 

/ / / / 117 117 117 117 132 132 132 BONUS  
€/trimester 

Maar blijft verder werken 



Voorbeeld 2:  Voor de zelfstandige die nog geen 
aanspraak kan maken op vervroegd pensioen 

1.2.17 – 65 jaar 
Recht op pensioen 
(+ 40 jarige loopbaan) 

2017 2019 2018 

1.10.19 – 67 jaar 
Gaat met pensioen 
Bedrag = 12.000 euro 
+ bonus van 1.292 euro 
 

/ 117 117 117 117 132 132 132 132 148 148 BONUS 
€/trimester 
 

Maar zet zijn activiteiten als zelfstandige 
verder 


