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U woont in Nederland en werkt als werknemer in België.
U bouwt dan automatisch een Belgisch ouderdomspensioen op,
dat is het rustpensioen. De pensioenleeftijd is nu 65 jaar, maar
deze zal vanaf 2025 omhoog gaan. De Federale Pensioendienst
(FPD) betaalt dit pensioen.

Wie krijgt
rustpensioen?

U kunt een rustpensioen werknemer krijgen als u:
-- de pensioenleeftijd heeft bereikt; en
-- een periode als werknemer in België heeft gewerkt en uw werkgever de
sociale bijdrage op uw loon heeft ingehouden en afgedragen aan de
Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ).
U bouwt alleen voor uzelf rustpensioen op. Werkt uw partner niet in België?
Dan bouwt uw partner geen rustpensioen op. Maar waarschijnlijk wel
ouderdomspensioen (AOW) in Nederland.
In België geldt een andere pensioenwetgeving voor zelfstandigen en
vastbenoemde ambtenaren. Voor informatie over het pensioen voor ambtenaren
kunt u terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD), Ambtenarenpensioenen.
Voor informatie over het pensioen als zelfstandige kunt u terecht bij Bureau
voor Belgische Zaken of bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen
der zelfstandigen (RSVZ). Werkt u als zeevarende, journalist of mijnwerker?
Of behoort u tot het vliegend personeel van de burgerluchtvaart? Dan krijgt u
wel rustpensioen voor werknemers, maar gelden soms bijzondere voorwaarden.

Hoeveel rustpensioen
krijgt u?

Voor elk kalenderjaar dat u in België heeft gewerkt, krijgt u een bedrag.
Dat bedrag is gelijk aan 75% of 60% van het brutoloon van dat jaar (tot een
maximumbedrag). Dit bedrag wordt gedeeld door 45. Met welk percentage de
FPD uw rustpensioen berekent, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden op
de ingangsdatum van uw rustpensioen. Bent u gehuwd? En krijgt uw echtgenoot
geen (of een laag) beroepsinkomen, socialezekerheidsuitkering, of pensioen?
Dan rekent de FPD met 75% (gezinsbedrag). In alle andere omstandigheden
rekent de FPD met 60% (alleenstaandenbedrag).
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Wilt u weten hoeveel pensioen u als werknemer opbouwt? Via de onlinedienst
www.mypension.be kunt u uw pensioendossier bij de FPD bekijken. Heeft u
geen elektronische identiteitskaart (eID)? Dan kunt u zich aanmelden met een
digitale sleutel met beveiligingscode, een gebruikersnaam en een
wachtwoord. Voor uitleg over deze aanmeldprocedure, kunt u terecht op
www.sma-help.fedict.belgium.be/nl. Bent u 55 jaar of ouder? Dan kunt u bij de
FPD een raming van uw toekomstige pensioenrechten opvragen.
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Vanaf uw 65e jaar, als u 65 jaar wordt voor 2025. Het pensioen gaat in vanaf
de maand die volgt op de maand waarin u 65 jaar wordt. Bent u bijvoorbeeld
in november jarig, dan gaat u per 1 december met pensioen.
Onder bepaalde voorwaarden kan uw rustpensioen vervroegd ingaan.
Het vervroegd pensioen kan in 2019 ingaan:
-- vanaf 60 jaar, bij een totale loopbaan van 44 jaar of meer;
-- vanaf 61 jaar, bij een loopbaan van 43 jaar of meer;
-- vanaf 63 jaar, bij een loopbaan van 42 jaar of meer.
Deze leeftijds- en loopbaanvoorwaarden worden geleidelijk verhoogd.
Een periode telt mee voor de loopbaanvoorwaarde, als u daarin een wettelijk
ouderdomspensioen heeft opgebouwd. In welk land u dat pensioen heeft
opgebouwd is niet relevant. Dat kan dus een pensioen zijn dat is opgebouwd
in een ander EU-land dan België. Zo telt een periode waarover u in Nederland
AOW-pensioen opbouwde mee. Zelfs als u in die periode geen
beroepswerkzaamheden verrichtte. Let op. Perioden waarover u pensioen
opbouwde via een vrijwillige wettelijke pensioenverzekering tellen niet mee.
Denk dan aan een periode van vrijwillige AOW-verzekering of een periode
waarover u vrijwillige bijdragen betaalde aan de FPD om een periode te
‘regulariseren’ (bijvoorbeeld een studieperiode).
Meer informatie vindt u op de www.sfpd.fgov.be/nl, Werknemerspensioenen,
Uitkeringen van de FPD, Rustpensioen werknemers, Pensioenleeftijd.
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Bij ontvangen van het rustpensioen vanaf de leeftijd van 65 jaar, is eventueel
inkomen uit arbeid dat u dan nog heeft, niet van invloed. Ontvangt u een
vervroegd rustpensioen, dan mag u alleen onbeperkt bijverdienen als u op
het moment dat uw rustpensioen ingaat, een loopbaan van ten minste
45 jaar heeft.

Hoe vraagt u
rustpensioen aan?

Waar u uw aanvraag doet, hangt af van het land waar u woont op het moment
dat u met pensioen gaat. Woont u op dat moment in Nederland? Dan vraagt
u uw rustpensioen aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB stuurt de
aanvraag door naar de FPD.
U kunt uw aanvraag het beste 9 maanden voordat u met pensioen gaat indienen.
Dan heeft de FPD genoeg tijd om te onderzoeken hoeveel pensioen u krijgt.
Woont u op dat moment niet in Nederland? Kijk dan op de website van de FPD.

Wat als…

… u 65 jaar wordt na 2024?
Dan gaat uw rustpensioen later in. Als u tussen 1 februari 2025 en
31 januari 2029 65 jaar wordt, gaat uw rustpensioen in op uw 66ste. Wordt u
vanaf 1 februari 2030 65 jaar? Dan gaat uw rustpensioen in op uw 67ste.
Hoewel de pensioenleeftijd dus omhoog gaat, kan uw rustpensioen nog steeds
vervroegd ingaan. U moet wel aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden
voldoen.
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… u niet meer in België werkt?
U bouwt verder geen rustpensioen meer op. Wat u heeft opgebouwd,
betaalt de FPD als u met pensioen gaat. Omdat u in Nederland woont,
bouwt u meestal wel weer AOW-pensioen in Nederland op.
... u via uw werkgever aanvullend pensioen opbouwt?
Dan bouwt u een kapitaal of rente op bij een financiële instelling, waarover
u kunt beschikken bij uw pensionering. Vraag de financiële instelling om
informatie over deze regeling. Meer weten? Ga naar www.fsma.be,
Consumenten, Thema’s, Aanvullend pensioen.
Uw inkomen voor uw oude dag
Misschien ontvangt u na uw pensioenleeftijd alleen een rustpensioen. Maar vaak
krijgt u daarnaast nog een ander pensioen. Wat kunt u nog meer ontvangen?
-- Een (gedeeltelijk) Nederlands ouderdomspensioen (AOW).
-- Een aanvullend bedrijfspensioen uit Nederland of België. Dit bouwt u op
via uw werkgever. Uw werkgever kan u vertellen hoe dat bij u is geregeld.
-- Een aanvullend individueel pensioen. Daarvoor sluit u zelf een
pensioenverzekering of lijfrentepolis af.
Als u alle inkomsten bij elkaar optelt, krijgt u een beeld van uw totale inkomen
voor uw oude dag. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het Bureau
voor Belgische Zaken.

Al uw Nederlandse
pensioenrechten in
één overzicht

U krijgt vanaf uw AOW-leeftijd een AOW-pensioen van de SVB. Misschien
heeft u ook een pensioen opgebouwd via uw werkgever(s) in Nederland.
Bent u benieuwd hoe het er met uw pensioen voor staat? Kijk dan eens
op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier kunt u met behulp van uw DigiD
eenvoudig nagaan hoeveel AOW en aanvullend pensioen u via uw werkgever(s)
tot nu toe heeft opgebouwd. Makkelijk om te weten voor nu en later.
Wilt u een precieze opgave van uw verzekering voor de AOW? Vraag dan het
SVB Pensioenoverzicht aan. U kunt dit eenvoudig regelen via Mijn SVB.
Hiervoor heeft u een DigiD nodig, uw persoonlijke inlogcode voor diensten
van de overheid. Beschikt u niet over internet of DigiD? Neem dan contact op
met de SVB Amstelveen of met Bureau voor Belgische Zaken en verzoek om
de Aanvraag SVB Pensioenoverzicht. U krijgt dan een aanvraagformulier thuis
gestuurd.
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Belasting
Over uw Belgische pensioen betaalt u in Nederland inkomstenbelasting, niet in
België. Krijgt u een rustpensioen voor ambtenaren? Dan betaalt u in België
belasting over dat pensioen als u de Belgische nationaliteit bezit.
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Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Belgische Zaken van de SVB heeft in deze leaflet kort uitleg
gegeven. Maar niet alle voorwaarden en uitzonderingen staan in deze leaflet.
En wetten en regelingen veranderen. Kijk daarom regelmatig op
www.grensinfo.nl en/of op www.svb.nl/bbz.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Belgische Zaken.
Wij helpen u graag verder.
Bureau voor Belgische Zaken
Rat Verleghstraat 2, 4815 NZ Breda
+31 (0)76 548 58 40
Vragen per e-mail via het e-mailformulier. Ga naar www.svb.nl/bbz, Contact,
Gebruik ons e-mailformulier.
www.svb.nl/bbz

Overige nuttige
adressen

Federale Pensioendienst (FPD)
Werknemers en Ambtenarenpensioen
Zuidertoren
B-1060 Brussel
+32 25 29 30 02
www.sfpd.fgov.be
Vragen per e-mail via het contactformulier op de website
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
Willebroekkaai 35
B-1000 Brussel
+32 2 546 42 11
www.rsvz.be
info@rsvz.inasti.fgov.be
Belastingdienst
Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)
0800-024 12 12 (als u belt vanuit Nederland)
www.belastingdienst.nl
Belastingkantoor Brussel
Afdeling Belintax
+32 (0)2 576 34 70

0953NX/0419

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
www.svb.nl/aow (Kies onder “U heeft nog geen AOW” voor “Hoeveel AOW
krijgt u later”)
Vragen per e-mail via het e-mailformulier op de website

