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1. pensioenbonus afstemmen op 
pensioenhervorming 
 

2. hoger bedrag/gewerkte dag naarmate men 
meer jaren langer werkt (‘progressiviteit’) 
 

3. pensioenbonus beter bekend maken 
 

 
 



 

Nieuwe pensioenbonus (1) 

• Eén pensioenbonus: vergelijkbaar 
systeem voor werknemers, zelfstandigen 
en ambtenaren 
 

• In lijn met pensioenhervorming: vanaf 
12 maanden na vroegst mogelijke 
ingangsdatum vervroegd pensioen 
 
 



 

Nouveau bonus de pension (2) 

• Illimité dans le temps : le bonus continue à 
progresser pour les personnes qui restent 
actives au-delà de 65 ans 

 
• Uniquement pour les jours prestés : les jours 

assimilés ne donnent plus droit à du bonus de 
pension 

 



 

Nouveau bonus de pension (3) 

• Droit personnel : il ne peut être reporté sur le 
partenaire survivant 
 

• Respect des droits acquis : les droits 
constitués jusqu’au 31/12/2013 sont 
maintenus 

 
 



Nieuwe pensioenbonus (4) 

 
 

langer werken bedrag/dag (index 136,09) 

eerste 12 maanden geen bonus 

13-24 maanden 1,50 EUR 

25-36 maanden 1,70 EUR 

37-48 maanden 1,90 EUR 

49-60 maanden 2,10 EUR 

61-72 maanden 2,30 EUR 

meer dan 72 maanden 2,50 EUR 



Exemples: uniquement le bonus de pension… 

• Droit à la pension anticipée à 62 ans et 
poursuite de la carrière jusqu’à 65 ans = 83 
EUR/mois de pension en plus.  
 

• Droit à la pension anticipée à 62 ans et 
poursuite de la carrière jusqu’à 67 ans = 187 
EUR/mois de pension en plus. 



Maar: pensioenbonus komt  
bovenop hoger rustpensioen… 

Voorbeeld: 
“Persoon X verdient tussen 62 en 65 jaar gemiddeld 3.500 euro 
bruto/mnd en komt in aanmerking voor vervroegd pensioen op 62.”  
 
Drie jaar doorwerken na mogelijkheid om op vervroegd pensioen te 
gaan: 140 euro/maand extra rustpensioen (hogere loopbaanbreuk). 
 
Daarbovenop komt een pensioenbonus van 83,20 euro.  
 
Persoon X zal door 3 jaar langer te werken (na de mogelijkheid om op 
vervroegd pensioen te gaan) in totaal per maand 223,20 euro 
pensioen  extra ontvangen.  


