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Wordt de gratis diplomabonificatie
voor iedereen afgeschaft?

Korte inleiding
 eze brochure gaat over de regularisatie van studieperioden voor ambtenaren.
D
Als u informatie wenst over de regularisatie voor werknemers,
raadpleeg onze brochure 'werknemers'.
Als u informatie wenst over de regularisatie voor zelfstandigen,
raadpleeg de internetsite van de RSVZ: www.rsvz.be.

		
Neen. De wet voorziet 2 uitzonderingen.
Eerste uitzondering

Waarover gaat de regularisatie?

of
of

		 30/11/2017 werd voor de berekening van uw pensioenbedrag in
Tot
het ambtenarenstelsel gratis rekening gehouden met uw studieperioden. Dit werd 'diplomabonificatie' genoemd. Deze gratis diplomabonificatie was enkel mogelijk als het diploma dat u behaald had:
• v ereist was voor de functie waarin u definitief/vast benoemd werd
of
• vereist was voor een latere benoeming.
		Voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 december 2018 is de diplomabonificatie niet langer gratis. Als u wenst dat uw studieperioden
die nodig waren voor het behalen van uw diploma meetellen voor
de berekening van uw pensioen, moet u een regularisatiebijdrage1
betalen.

Verworven
recht

=

aantal maanden diplomabonificatie

x

X
540

		Bij het bepalen van de aanneembare diensten en perioden wordt
geen rekening gehouden met een tijdsbonificatie wegens diploma of
voorafgaande studies, noch met de verhogingscoëfficiënten voor de
tantièmes gunstiger dan 1/60. Het verkregen resultaat zal naar de
lagere eenheid worden afgerond tot hele maanden.
Voorbeeld	
Op 1 december 2017 bewijst Paul een loopbaan van 15 jaar (180 maanden) in de overheidssector als ambtenaar en een loopbaan van
5 jaar (60 maanden) in de privésector als werknemer. Zijn functie in de
overheidssector vereist een diploma van 4 jaar (48 maanden).
De diplomabonificatie zal gratis zijn voor:

Verworven
recht
1	Het gaat om de pensioenen ten laste van een van de overheden of instellingen bedoeld
in artikel 1 van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de
onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector.

		Als uw pensioen ingaat vanaf 1 december 2018 worden uw verworven rechten gevrijwaard voor de tot op 1 december 2017 gepresteerde
loopbaan.
		Deze verworven rechten worden behouden voor de personeelsleden
die uiterlijk op 1 december 2017:
• vastbenoemd of hiermee gelijkgesteld zijn
(b.v. statutaire stagiairs, aspirant-politieambtenaren);
• aangesteld zijn als gerechtelijk stagiair;
• aangeworven zijn als tijdelijk statutair personeelslid
in het onderwijs.
		Dit gedeeltelijk behoud zal in verhouding staan tot het in maanden
uitgedrukte totaal van de diensten en perioden die aanneembaar zijn
voor de opening van het recht op het pensioen op 1 december 2017
(= X) ten opzichte van het getal 540.
		Het getal 540 in de noemer komt overeen met 45 dienstjaren, wat
overeenstemt met de vereiste loopbaan voor een volledig pensioen.

		
Studiejaren
die geleid hebben tot diploma’s die geen recht op een
gratis bonificatie verlenen, kunnen ook geregulariseerd worden.
Welke invloed
heeft dat op mijn
pensioen?	De geregulariseerde studieperioden worden enkel opgenomen in de
berekening van het pensioenbedrag: ze beïnvloeden het pensioenbedrag, maar niet de datum waarop u vervroegd met pensioen kunt
gaan.

Gedeeltelijk behoud van het systeem van gratis diplomabonificatie

=

48 maanden

x

180 + 60
540

		
of 21,33 maanden, afgerond op 21 maanden.
De overige 27 maanden kunnen eventueel geregulariseerd worden.
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Wordt de gratis diplomabonificatie
voor iedereen afgeschaft?
Belangrijke nota	De berekening van het gratis gedeelte van de bonificatie gebeurt op
basis van de loopbaan zoals ze gekend is bij de FPD (en wordt weergegeven op mypension.be). Als u de uitkomst van deze berekening wil
raadplegen, consulteer dan mypension.be.
		U kunt uw pensioenraming ook raadplegen met of zonder regularisatie van studieperioden.
Tweede uitzondering 	De volledige kosteloosheid blijft behouden voor:
		 • de ambtenaren die ten laatste op 1 december 2018, aan de voorwaarden voldoen voor het verkrijgen van een vervroegd pensioen en
dit ongeacht de werkelijke ingangsdatum van hun pensioen;
		 • de ambtenaren die zich op 1 december 2017 op eigen aanvraag in
een voltijdse of deeltijdse disponibiliteit voorafgaand aan het pensioen of in een vergelijkbare situatie bevinden of hadden kunnen
bevinden als zij het aangevraagd hadden.
		Het diploma wordt in aanmerking genomen onder de op die datum
geldende voorwaarden.
		Deze waarborg geldt ook voor de overgangsuitkering en het overlevingspensioen van bovengenoemde rechthebbenden.

Wie heeft recht op een gedeeltelijk
gratis diplomabonificatie?
		Het gedeeltelijk behoud van de gratis diplomabonificatie geldt uitsluitend voor de ambtenaren die ten laatste op 1 december 2017
een vaste of daarmee gelijkgestelde benoeming hebben verkregen. Het geldt eveneens voor gerechtelijke stagiairs of het tijdelijk
statutair personeel van het onderwijs op 1 december 2017.
		De personen die na 1 december 2017 een vaste of daarmee gelijkgestelde benoeming hebben gekregen, kunnen niet meer genieten van
de gratis diplomabonificatie. Zij zullen echter altijd hun studieduur
kunnen regulariseren volgens de nieuwe wetgeving.

Wat kan geregulariseerd worden?
		 De volgende studieperioden komen in aanmerking voor regularisatie:
		 • De volledige perioden van 1 jaar van universitair en niet-universitair hoger onderwijs en hoger technisch, beroeps-, zeevaart-, of
kunstonderwijs met volledig leerplan tijdens welke lessen gevolgd
zijn:
			— die een volledige cyclus omvatten;
		 en

— waarvoor een diploma werd behaald.

		Anders dan voor de gratis diplomabonificatie hoeft het behaalde diploma
geen voorwaarde te zijn geweest voor de vaste benoeming of voor een
latere bevordering.
		Zo zal bijvoorbeeld ook een personeelslid van niveau C dat houder is van
een diploma van master, de studiejaren die nodig waren voor het behalen van dit diploma kunnen regulariseren door het storten van de vereiste
bijdrage.
		 • De studieperioden waarin een doctoraatsthesis werd voorbereid en
een doctoraat werd behaald.
		• Beroepsstages, wanneer u aan 3 cumulatieve voorwaarden hebt
voldaan:
			— Het behalen van een diploma was een voorafgaande voorwaarde om de stage te vervullen.
			— Na de stage hebt u een wettelijk erkende beroepskwalificatie
behaald.
			— Uw stage komt niet in aanmerking voor de berekening van
een pensioen in één van de Belgische of buitenlandse sociale
Opgepast!
zekerheidsstelsels. Dit kan wanneer u een vergoeding ontHet bezit van een
vangen hebt tijdens uw stage. Dat is bijvoorbeeld het geval
diploma, doctoraat,
als u arts bent en u een stage hebt doorlopen om specialist te
beroepskwalificatie,
worden.
certificaat of titel
		
• De perioden vanaf het jaar van de 18e verjaardag waarin een leeris een voorwaarde
overeenkomst liep en die niet in aanmerking komen voor het beom de
rekenen van een pensioen in een van de Belgische of buitenlandse
studieperioden te
stelsels van sociale zekerheid.
kunnen valideren.
		
• De volledige perioden van 1 jaar tijdens welke studiejaren van secundair onderwijs volgend op het 6e jaar secundair worden gevolgd.
En in geval van een
buitenlands diploma?	Indien het een in het buitenland behaald diploma, certificaat of ermee
gelijkgestelde titel betreft, dient de gelijkwaardigheid ervan erkend te
worden door de bevoegde Belgische overheden (die momenteel afhangen van de Gemeenschappen).
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Wat is de duur van de studieperiode
die geregulariseerd kan worden?
Studieperioden	De duur van de studieperioden die in aanmerking komen voor regularisatie wordt beperkt tot het minimumaantal studiejaren dat vereist
is voor het behalen van het diploma. M.a.w., als u verplicht was om
één of ander studiejaar over te doen, zal dat bijkomend studiejaar niet
geregulariseerd kunnen worden.
		De duur van de regulariseerbare studieperioden wordt eveneens
verminderd met:
		 • de gratis diplomabonificatie waarop u door verworven rechten nog
aanspraak kunt maken;
en • de studieperioden die al geregulariseerd werden
in het pensioenstelsel van de werknemers of de zelfstandigen.
		
Slechts één diploma kan geregulariseerd worden. Onder 'één enkel
diploma' wordt echter het einddiploma begrepen evenals alle andere
daaraan voorafgaande (postsecundaire) diploma’s die vereist waren
voor het behalen van dat einddiploma.
Voorbeeld	Zo zal voor een masterdiploma (1 jaar) bijvoorbeeld ook een bachelorsdiploma (3 jaar) kunnen geregulariseerd worden (in totaal dus
4 jaar). De ingenieur die ook een master in de geschiedenis heeft behaald, zal echter een keuze moeten maken tussen één van zijn beide
diploma’s. Deze regel geldt voor de 3 pensioenstelsels (werknemers,
zelfstandigen en ambtenaren) samen.
Perioden waarin
een doctoraatsthesis
werd voorbereid	
De studieperioden die bestaan uit het voorbereiden van een
doctoraatsthesis kunnen voor ten hoogste twee jaar geregulariseerd
worden, ook als :
		 • de wettelijke minimumduur voor het behalen van het doctoraatsdiploma hoger ligt
en • u in werkelijkheid ook meer dan 2 jaar hebt besteed aan de voorbereiding van uw doctoraat.
Perioden met
beroepsstages	
Voor de beroepsstages is de duur die geregulariseerd mag worden beperkt tot de minimumduur vereist voor het behalen van de
beroepskwalificatie.
Perioden met
een leerovereenkomst	Voor een leerovereenkomst kan maximum één jaar geregulariseerd
worden.

Moeten alle studieperioden
geregulariseerd worden?
	Een aanvraag tot regularisatie is mogelijk voor alle of voor een deel
van de studieperioden die hebben geleid tot het behalen van het diploma, doctoraat, certificaat, de beroepskwalificatie of titel.
		De studiejaren waarin u lessen hebt gevolgd (al dan niet met inbegrip
van verplichte stages) om een diploma te behalen, kunnen uitsluitend
per volledig studiejaar van twaalf maanden geregulariseerd worden. Een
studiejaar wordt geacht – tot het tegendeel is bewezen – te lopen van
1 september van een jaar tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar.
Uitzondering	Het studiejaar waarvan een gedeelte gratis is toegekend ten gevolge
van de overgangsmaatregelen.
		Hebt u dankzij de overgangsmaatregelen een gratis bonificatie gekregen voor een deel van een studiejaar? In dat geval kan de rest van dat
jaar geregulariseerd worden als dat jaar als volledig regulariseerbaar
beschouwd werd.
Voorbeeld 	Een ambtenaar heeft recht op 48 maanden x [(180+60)/540]
= 21 maanden gratis bonificatie.
		 Hij kan het volgende regulariseren:
		 • Hetzij de volledige periode (27 maanden);
		 • Hetzij 1 volledig jaar (12 maanden);
		 • Hetzij 2 volledige jaren (24 maanden);
		 • Hetzij het niet-gratis gedeelte van het jaar met een gedeeltelijke
bonificatie (3 maanden).

Ramingen op mypension.be
Hoe kunt u uw pensioenraming
met of zonder regularisatie van studieperioden raadplegen?
Als u een diploma hebt waarmee de bonificatie gedeeltelijk rekening gehoudt
en u nog altijd actief bent als ambtenaar
dan kunt u op mypension.be terecht om uw pensioenraming met of zonder volledige studieregularisatie te bekijken.
Binnen het luik ‘Mijn pensioen plannen’ kan een scenario gesimuleerd worden. Als u onder
de vraag “Wilt u bijkomende maanden van uw studieperiode kopen, bovenop uw gratis deel’
de optie ‘Ja, ik wil mijn volledige studieperiode kopen’ aanduidt, krijgt u een raming van uw
pensioenbedrag met regularisatie van de studieperioden te zien. Door een nieuw scenario
aan te maken met regularisatie, kunt u de invloed van de regularisatie zien op, zowel het
pensioenbedrag op uw vroegst mogelijke pensioendatum, als op het pensioenbedrag op uw
wettelijke pensioendatum.
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In welk stelsel gebeurt de regularisatie?

In welk stelsel gebeurt de regularisatie?

		De regularisatie gebeurt in het stelsel waarin u actief bent. Indien u
actief bent in verschillende stelsels, kunt u kiezen in welk stelsel u
wilt regulariseren.
Stelsel(s) van de loopbaan
Ambt.

Situatie
Loopbaan
in één stelsel

Gemengde loopbaan:
actief
in één stelsel

Gemengde loopbaan:
actief
in meerdere stelsels
Niet actief:
loopbaan
in één stelsel

Werkn.

Zelfst.

Stelsel(s) als actief
Ambt.

Werkn.

Zelfst.

Stelsel van
regularisatie

1

Ambtenaar

2

Werknemer

3

Zelfstandige

4

Werknemer

5

Zelfstandige

6

Ambtenaar

7

Zelfstandige

8

Ambtenaar

9

Werknemer

10

Ambtenaar

11

Werknemer

12

Zelfstandige

13

Ambt./Werkn. (keuze)

14

Werknemer

15

Ambtenaar

16

Ambt./Werkn. (keuze)

17

Ambtenaar

18

Werknemer

19

Zelfstandige

20
Niet actief:
gemengde loopbaan

21
22

Laatste stelsel
waarin actief

23

		Ieder vastbenoemd of inzake de pensioenen hiermee gelijkgesteld
personeelslid kan in het ambtenarenstelsel regulariseren.
		De contractuele personeelsleden van de overheidssector kunnen dus
niet in het ambtenarenstelsel regulariseren, maar wel in het werknemersstelsel waaraan ze onderworpen zijn. Het pensioenvoordeel
waarop ze recht hebben, krijgen ze bij hun werknemerspensioen, ook
al worden ze later statutair.

Uitzondering	De tijdelijke statutaire personeelsleden van het onderwijs en de
statutaire ambtenaren in stage.
		 • Deze ambtenaren die nog niet zijn onderworpen aan het pensioenstelsel van de ambtenaren worden, wat het pensioen betreft, NIET
gelijkgesteld met vastbenoemde personeelsleden.
		 • Tot deze benoeming plaats vindt, zijn deze personeelsleden onderworpen aan het pensioenstelsel van de werknemers.
		 • De regularisaties die ze uitvoeren, zouden in principe in dit stelsel
moeten plaatsvinden. Niettemin zullen de meeste van deze personeelsleden later vast benoemd worden, wat hen zal toelaten van het
pensioenstelsel van de ambtenaren te genieten.
		 • Rekening houdend met dit feitelijke element, wordt beslist dat de
regularisaties uitgevoerd door deze personeelsleden uitwerking
zullen hebben in het ambtenarenstelsel voor zover:
			— deze ambtenaren, na deze diensten, vast worden benoemd;
		 en 	— hun aanvraag tot regularisatie werd ingediend:
				 ○ binnen de 10 jaar die volgden op het behalen van het diploma, doctoraat, certificaat, de beroepskwalificatie of titel;
			 of
				
○ vóór 1 december 2020.
		Het personeelslid voor wie een einde is gekomen aan het vastbenoemd statuut (en dus geen vastbenoemd personeelslid meer is) kan
regulariseren:
		 • in het ambtenarenstelsel, als hij niet meer onderworpen is aan het
stelsel van de werknemers, noch aan het stelsel van de zelfstandigen;
		 • uitsluitend in het stelsel van de werknemers of in het stelsel van
de zelfstandigen, als hij onderworpen is aan één van die stelsels
(tewerkgesteld is als werknemer of zelfstandige).
		Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de door het personeelslid uitgevoerde regularisatie zijn uitwerking hebben in het
pensioenstelsel van de werknemers.
Opgepast, geen transferts van bijdragen tussen stelsels mogelijk.
		
Indien een personeelslid na zijn aanvraag tot regularisatie van
pensioenstelsel verandert, zal geen enkele overdracht van bijdragen
uitgevoerd worden.
Uitzondering	Overdracht tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht is in sommige gevallen wel
mogelijk.
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Hoe gebeurt de aanvraag tot regularisatie?

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

		 U moet uw aanvraag zelf indienen, schriftelijk of elektronisch:
		 • s chriftelijk: via een formulier op de website van de Pensioendienst;
		 • elektronisch: via www.mypension.be.

		De Pensioendienst onderzoekt uw aanvraag tot regularisatie en informeert u over het bedrag van de te betalen regularisatiebijdrage voor
de studieperioden die vermeld zijn in uw aanvraag.

		Deze aanvraag moet de Pensioendienst bereiken vóór de ingangsdatum van uw pensioen. De ontvangstdatum van uw aanvraag geldt
als datum van het indienen van uw aanvraag tot regularisatie (deze
datum is ook van belang voor het vastleggen van uw regularisatiebijdrage en het bepalen van een eventuele korting).

		Eventueel deelt de Pensioendienst u ook het bedrag van de regularisatiebijdrage mee dat u zou moeten betalen voor de volledige periode
die kan geregulariseerd worden, rekening houdend met de studieperioden vermeld in uw aanvraag.

		 • Een regularisatieaanvraag zal niet aanvaard worden indien deze
betrekking heeft op studieperioden die al het voorwerp hebben
uitgemaakt van een regularisatie in het pensioenstelsel van de
werknemers of de zelfstandigen. Dit betekent dat, als u al 3 jaren
van uw diploma van 5 jaren hebt geregulariseerd (minimumaantal
studiejaren dat vereist was voor het behalen van het diploma) in het
stelsel van de werknemers, enkel nog 2 jaren mogen worden geregulariseerd in het ambtenarenstelsel.
		 • Een ambtenaar kan hoogstens twee aanvragen tot regularisatie indienen voor alle stelsels samen. Een diploma van 4 studiejaren kan
bijvoorbeeld gevalideerd worden in 2 fasen van telkens twee studiejaren.

		Op basis van die informatie deelt u uw keuze mee aan de Pensioendienst:
		 • u kiest ervoor om niet te regulariseren;
		 • u beslist dit wel te doen en vermeldt de studieperioden die u wenst
te regulariseren.
U beslist
niet te regulariseren	Indien u beslist om niet te regulariseren, neemt de Pensioendienst
akte van uw keuze. In dit geval, is er geen impact op uw quota van
maximum 2 aanvragen tot regularisatie.
U beslist
te regulariseren	De Pensioendienst betekent u uw regularisatiebeslissing. U moet de
regularisatiebijdrage voor de studieperioden die vermeld worden in
de beslissing binnen de 6 maanden en in één keer overschrijven.
Opgepast! 	In geval van laattijdige betaling of niet-betaling binnen deze termijn
van 6 maanden wordt de aanvraag definitief afgesloten en wordt zo
1 van uw 2 aanvraagmogelijkheden uitgeput.
U bent van mening
veranderd?	U kunt een nieuwe aanvraag tot regularisatie indienen voor de studieperioden die u uiteindelijk niet hebt geregulariseerd, op voorwaarde
dat u het maximumaantal van 2 aanvragen tot regularisatie niet hebt
uitgeput.
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Hoeveel bedraagt de regularisatiebijdrage?

Hoeveel bedraagt de regularisatiebijdrage?

		Het bedrag van de regularisatiebijdrage hangt af van het moment
waarop u uw aanvraag tot regularisatie indient.

Overgangsmaatregelen	
Om de ambtenaren die op 1 december 2017 nog in dienst zijn en van
wie de studies reeds meer dan 10 jaar zijn beëindigd niet te benadelen, wordt een overgangsperiode van 3 jaar voorzien. Deze periode
loopt van 1 december 2017 tot 30 november 2020. Tijdens die periode
kan iedereen zijn studieperioden laten regulariseren, mits het betalen van een regularisatiebijdrage. Er zal geen rekening gehouden
worden met de huidige waarde van de pensioenverhoging.

Aanvraag ingediend binnen de 10 jaar na het behalen van het diploma
		Indien uw aanvraag wordt ingediend binnen de 10 jaar na het behalen
van uw diploma, doctoraat, beroepskwalificatie, certificaat of titel, is
het bedrag van de regularisatiebijdrage € 1 530 per te regulariseren
periode van 12 maanden (gekoppeld aan de verhogingscoëfficiënt van
kracht op 1 september 2018) 2. De termijn van 10 jaar wordt berekend
vanaf de laatste regulariseerbare studieperiode.
1

		Zo zal bijvoorbeeld, voor een ambtenaar die houder is van een master in de rechten en van een doctoraat, de termijn van 10 jaar om
aanspraak te kunnen maken op de forfaitaire regularisatie, beginnen
lopen vanaf het behalen van zijn doctoraat, en dit zowel voor de regularisatie van zijn master als van zijn doctoraat.
Regularisatie aangevraagd meer dan 10 jaar na het behalen van het diploma
		Indien uw aanvraag wordt ingediend na het verstrijken van een termijn van 10 jaar volgend op het behalen van uw diploma, doctoraat,
beroepskwalificatie, certificaat of titel, wordt een individuele berekening van de regularisatiebijdrage gemaakt. Die berekening houdt rekening met de waarde, op de datum van de aanvraag tot regularisatie,
van de pensioenverhoging die bekomen wordt door de regularisatie.
Deze verhoging wordt berekend met een rentevoet en sterftetafels en
houdt rekening met de wedden die in aanmerking worden genomen
voor de berekening van het rustpensioen, zoals gekend op het ogenblik van de aanvraag tot regularisatie.

2	Het bedrag van de regularisatiebijdrage is het bedrag geldig op de datum van het
indienen van de regularisatieaanvraag.

		Voor de aanvragen ingediend tussen 1 december 2017 en 30 november 2019 wordt het forfaitair bedrag van de regularisatiebijdrage verminderd met 15%.
Opgepast! 	Enkel de ambtenaren die ten laatste op 1 december 2017 vast zijn
benoemd (of hiermee gelijkgesteld), kunnen van deze vermindering
genieten.
Voorbeeld - Diploma van 48 maanden, waarvan 21 gratis aanneembaar.
		 - Regularisatie mogelijk voor 27 maanden.
Duur

Aanvraag
< 01/12/2019
(korting 15%)

Aanvraag
> 01/12/2019
en < 01/12/2020

3 maanden

(€ 1 530,00 x 3/12) x 0,85 = € 325,13

€ 1 530,00 x 3/12 = € 382,50

12 maanden

€ 1 530,00 x 0,85 = € 1 300,50

€ 1 530,00

24 maanden

€ 3 060,00 x 0,85 = € 2 601,00

€ 3 060,00

27 maanden

(€ 1 530,00 x 27/12) x 0,85 = € 2 926,13

€ 3 442,50

		De regularisatiebijdrage wordt gelijkgesteld met een fiscaal aftrekbare socialezekerheidsbijdrage.
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Wat betekent deze regularisatie
voor mijn pensioen?
Belangrijk	Deze regularisatie laat u niet toe om vervroegd met pensioen te gaan,
maar heeft wel een invloed op uw pensioenbedrag.
		De regularisatie van de studieperioden krijgt pas uitwerking vanaf de
ingangsdatum van het pensioen en na betaling van de verschuldigde
regularisatiebijdrage. Zonder betaling van de bijdrage wordt bij de
berekening van het pensioen geen rekening gehouden met de studieperioden, ook al werd er een aanvraag tot regularisatie ingediend.
		Elke geregulariseerde studieperiode waarvoor de nodige stortingen
zijn verricht, wordt voor de berekening van een rustpensioen in het
ambtenarenstelsel, proportioneel per jaar, in aanmerking genomen
aan 1/60 van de referentiewedde die als grondslag dient voor de berekening van het pensioenbedrag.
Uitzondering 	Een afwijking wordt voorzien voor de leerkrachten die in 2017 55 jaar
of ouder zijn en die aanspraak kunnen maken op een (verminderde)
gratis diplomabonificatie.
		Voor hen zal elke geregulariseerde studieperiode in aanmerking genomen worden aan het tantième 1/55 per jaar.
		Daarentegen zullen de leerkrachten die in 2017 de leeftijd van 55 jaar
bereiken en pas na 1 december 2017 vast benoemd worden, geen
aanspraak meer kunnen maken op het tantième 1/55 voor hun geregulariseerde studiejaren.
		De verhoging van het pensioenbedrag die voortvloeit uit de inaanmerkingneming van de geregulariseerde studieperioden, maakt integraal
deel uit van het pensioen.
		Deze pensioenverhoging maakt m.a.w. het voorwerp uit van de perequatie en wordt ook in aanmerking genomen voor het bepalen van
het relatief maximum (het pensioenbedrag mag niet hoger komen
te liggen dan 3/4 van de bezoldiging die tot grondslag dient voor de
berekening van dat pensioen) en voor het absoluut maximumpensioen (max. € 46 882,74 per jaar aan spilindex 138,01 of € 6 668,68
bruto per maand rekening houdend met de indexverhoging 1,7069 van
kracht op de pensioenbetalingen vanaf 28 september 2018).

Wat betekent deze regularisatie
voor mijn pensioen?
Opmerking	Voor de ambtenaren die studieperioden hebben geregulariseerd:
		 • en van wie de diensten werden beëindigd als gevolg van de zwaarste
in hun statuut bepaalde tuchtstraf;
of • op wie geen statuut toepasbaar is of geen tuchtregeling in het statuut is opgenomen, ten gevolge van een ontslag om een dringende
reden waardoor ze hun betrekking zonder opzeggingstermijn, noch
opzeggingsvergoeding verloren (voor zover dit ontslag, indien het
gerechtelijk werd betwist, geldig werd verklaard door de bevoegde
rechtbanken en geen enkele schadeloosstelling aan de betrokkene
werd toegekend),
		heeft de regularisatie geen uitwerking in het pensioenstelsel van de
ambtenaren, maar in het pensioenstelsel van de werknemers.
		
De regularisatie wordt dus behandeld zoals de pensioenrechten:
het is inderdaad in het pensioenstelsel van de werknemers dat het
betrokken personeelslid zijn rustpensioen zal verkrijgen.
		Dit geldt eveneens voor een militair personeelslid dat zijn studie
perioden heeft geregulariseerd en verplicht werd het leger te verlaten ten gevolge van de artikelen 19, 31, 32 of 33 van het Strafwetboek
of van artikel 5 van het Militair Strafwetboek.
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Wat betekent deze regularisatie
voor het overlevingspensioen*?

Wat betekent deze regularisatie
voor het overlevingspensioen*?

		Voor de berekening van het overlevingspensioen* wordt rekening gehouden met de diensten en perioden die in aanmerking komen voor
de berekening van de rustpensioenen. Dat betekent dat de gratis diplomabonificatie ook in aanmerking genomen wordt voor de berekening van de overlevingspensioenen* aangezien deze in principe in
aanmerking wordt genomen voor de berekening van de rustpensioenen.

		 Komen wel in aanmerking:

		
Dus:
		 • Voor de overlevingspensioenen die ingaan vanaf 1 december 2018,
wordt de verminderde gratis diplomabonificatie in aanmerking genomen voor de berekening van deze overlevingspensioenen*, net
zoals dit voortaan het geval zal zijn voor de berekening van rustpensioenen.
		 • Deze vermindering geldt niet indien het om een overlevingspen
sioen* gaat van een rechthebbende van een personeelslid dat op
een bepaald ogenblik de voorwaarden vervulde om ten laatste op
1 december 2018 met vervroegd rustpensioen te gaan (vermits de
gratis diplomabonificatie voor dat rustpensioen eveneens niet verminderd zou geworden zijn – zie pagina 6).

		Elke geregulariseerde studieperiode wordt in aanmerking genomen
voor de berekening van het overlevingspensioen* van de rechthebbende van de ambtenaar dat ten vroegste vanaf 1 december 2018 ingaat.
		De verhoging van het pensioenbedrag die voortvloeit uit de inaanmerkingneming van de geregulariseerde studieperioden, maakt integraal
deel uit van het overlevingspensioen*.
		Deze pensioenverhoging maakt m.a.w. het voorwerp uit van de perequatie13 en wordt ook in aanmerking genomen voor het bepalen
van het relatief maximum en het absoluut maximum van het overlevingspensioen (€ 33 390,00 per jaar aan spilindex 138,01 of € 4 749,45
bruto per maand rekening houdend met de indexverhoging 1,7069
van kracht op de pensioenbetalingen vanaf 28 september 2018). De
verhoging zal eveneens in aanmerking genomen worden voor de beperking van een overlevingspensioen van het ambtenarenstelsel bij
cumulatie met een eigen rustpensioen.

		Komen niet meer in aanmerking voor de berekening
		 van een overlevingspensioen* dat ingaat vanaf 1 december 2018:
1	de studieperioden, gelegen na de eerste januari van het jaar gedurende
hetwelk het personeelslid de 20-jarige leeftijd heeft bereikt en die bij de
berekening van de rustpensioenen niet in aanmerking komen;
2	de gratis diplomabonificatie van 5 jaar voor rechthebbenden van gepensioneerde magistraten;
3	de gratis diplomabonificatie, voor de rechthebbenden van gewezen
ambtenaren (hoofdzakelijk universiteitsprofessoren) die voor de berekening van hun rustpensioen geen aanspraak konden maken op
een diplomabonificatie (wegens een voordelig tantième).
		De wijzigingen bedoeld in 2 en 3 gelden echter niet voor overlevingspensioenen* die ingaan vanaf 1 december 2018 indien de overleden
echtgenoot een rustpensioen genoot of zou hebben genoten waarin
de gratis diplomabonificatie nog integraal van toepassing was en het
diploma niet volledig of gedeeltelijk werd gevalideerd overeenkomstig
de nieuwe regeling.
*

Of de overgangsuitkering

3	Voor meer info over de perequatie, raadpleeg onze brochure 'De perequatie van de
pensioenen van het ambtenarenstelsel'.

*

Of de overgangsuitkering
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Regulariseren of niet?
		De stijging van het pensioen naar aanleiding van de regularisatie van
een studieperiode hangt af van de loopbaan van de betrokkene en van
de referentiewedde die als grondslag dient voor de berekening van
het pensioen (laatste 5 of 10 jaar, naargelang betrokkene geboren is
vóór 1962 of na 1961).
		Gezien deze stijging onderworpen is aan dezelfde beperkingen als het
pensioen (relatief maximum en absoluut maximum) houdt de regularisatie geen enkel voordeel in als de loopbaanduur – zonder geregulariseerde periode – die in aanmerking wordt genomen voor de
berekening van het pensioen minstens:

De Pensioendienst

Dienstverlening
& contact

45 jaar bedraagt als het pensioen wordt berekend aan 1/60 per jaar
41 jaar en 3 maanden bedraagt als het pensioen wordt berekend aan 1/55 per jaar


37 jaar en 6 maanden bedraagt als het pensioen wordt berekend aan 1/50 per jaar
22 jaar en 6 maanden bedraagt als het pensioen wordt berekend aan 1/30 per jaar

Voorbeeld	
Mijnheer De Smedt is ambtenaar A31 bij de FPD,
geboren op 15/03/1956, houder van een diploma van 4 jaar
(48 maanden), vereist voor de functie.
		 Zijn P-datum is vastgelegd op 01/03/2019.
		Op 01/12/2017 telt hij 450 aanneembare maanden voor de vervroeging
(zonder diploma).
a. Berekening van de (gratis) bonificatie: 48 x 450/540 = 40 maanden
b.	Regularisatie:
8 maanden, of € 867,00 met de vermindering van 15%.
c. Berekening van het pensioen:
		 • r eferentiewedde = € 38 360,00 (138,01).
		 • d
 uur zonder regularisatie:
465 (loopbaan) + 40 (diploma) = 505 maanden.
		 • tantième

: 1/60 per jaar, of 1/720 per maand.
		 € 38 360,00 x 505/720 = € 26 905,28 zonder regularisatie
+ € 38 360,00 x 8/720 = € 426,22 regularisatie
		
€ 26 905,28 + € 426,22 = € 27 331,50 (138,01)
		 Maximumbedrag = € 38 360,00 x 3/4 = € 28 770,00
		
 Hier zorgt de regularisatie voor een stijging van het bruto
pensioenbedrag.
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Een Pensioenpunt bezoeken................................................................... 24
U hebt een klacht?............................................................................................... 26
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Enkele woorden
over de Pensioendienst
	
Op 1 april 2016 zijn de Pensioendienst voor de Overheidssector
(PDOS) en de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) gefuseerd om samen
de Federale Pensioendienst - kortweg FPD of dé Pensioendienst - te
vormen.
Opdracht De FPD:
		 • g
 eeft op een heldere manier advies en informatie over
het pensioen, via verschillende kanalen die aangepast zijn
aan de behoeften en aan de doelgroepen;
		 • b
 erekent de pensioenen van de werknemers, de ambtenaren,
en de IGO op basis van gegevens die tot zijn beschikking gesteld
worden; vervolgens betekent hij hun rechten aan de (toekomstige)
gepensioneerden;
		 • b
 etaalt de pensioenen van de werknemers, de ambtenaren,
de zelfstandigen en ook de IGO, en verbindt zich ertoe een correcte
en stipte betaling aan zijn klanten te verzekeren;
		 • o
 ndersteunt het beleidswerk, door zijn gegevens, zijn analyses en
zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel
gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers.

De Pensioendienst contacteren
Via mypension.be

		Via uw online dossier op mypension.be kunt u uw gegevens
7d/7 en 24u/24 raadplegen en wijzigen.
		 U kunt uw vragen ook online doorsturen.
Hoe? 	Gebruik een kaartlezer en uw identiteitskaart (e-ID)
met uw pincode om op een beveiligde manier in te loggen
in uw persoonlijk dossier.

Het Contact Center van de Pensioendienst
Per telefoon 	U kunt het Contact Center bereiken via de Pensioenlijn 1765
(gratis vanuit België) (+ 32 78 15 1765 betalend vanuit het buitenland)
		U kunt ons telefonisch bereiken elke werkdag van 8u30 tot 12 uur
		 en van 13 uur tot 16 uur en op maandag tot 17 uur.
		De Pensioenlijn is het resultaat van een nauwe samenwerking
tussen de 2 pensioeninstellingen (FPD en RSVZ).
Per mail

cc@sfpd.fgov.be

Per brief Federale Pensioendienst
		 Zuidertoren – 1060 Brussel
		
Vermeld bij elk contact uw rijksregisternummer
(uw omgekeerde geboortedatum + 5 cijfers).
		 U vindt het op de keerzijde van uw identiteitskaart.

Het Contact Center BETALINGEN van de Pensioendienst
Per telefoon Gratis vanuit België via de Pensioenlijn 1765 + code 6151
		 Betalend vanuit het buitenland: + 32 78 15 1765 + code 6151
		 Bel naar het nummer 1765 en luister aandachtig naar de instructies:
			 druk 1 voor Nederlands,
			
druk vervolgens opnieuw op 1
			
geef dan de code 6151 in
			
en maak uw keuze in functie van de reden van uw oproep.
Per mail

ccpay@sfpd.fgov.be

Per brief Federale Pensioendienst 		 Dienst Betalingen (Ambtenarenpensioenen)
		 Zuidertoren -1060 Brussel
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De Pensioendienst contacteren

De Pensioendienst contacteren

Een Pensioenpunt bezoeken

Een Pensioenpunt bezoeken

	In de Pensioenpunten kunt u rechtstreeks in contact komen met
speciaal opgeleide FPD-medewerkers. Ze gebruiken hun jarenlange
ervaring om te antwoorden op uw algemene of concrete vragen over
de pensioenen van ambtenaren, van werknemers en ook van zelfstandigen.
		

Brugge

Sint-Niklaas

Antwerpen

Gent
Kortrijk
Geraardsbergen

Hasselt

Leuven
Brussel
Waver

Moeskroen

Luik

Bergen

			

			

—	neem zoveel mogelijk documenten en gegevens in verband
met uw vraag me;
en
—	breng ook een document mee waarop uw rijksregisternummer vermeld staat.

		 • Dikwijls kan de medewerker van het Pensioenpunt u meteen helpen, maar soms gebeurt het ook dat hij uw gegevens noteert om
bijkomende gegevens op te zoeken, en u vraagt om op een volgend
Pensioenpunt terug te komen. Hou er dus rekening mee dat u soms
wat moet wachten. Het kan tijd vragen om in een specifiek geval een
volledig antwoord te geven.

Turnhout
Oostende

Enkele praktische tips 	• Bereid uw vragen goed voor:

			

Eupen
Malmedy

Namen
Charleroi

Marche-en-Famenne

Waar vindt u
Libramont
de Pensioenpunten?	Op deze kaart vindt u al
onze regionale kantoren.
Aarlen
Op onze site
www.pensioenpunt.be.
		 vindt u het voor u dichtstbijzijnde Pensioenpunt.
		U houdt er best rekening mee dat de bezoekers tijdens
de onthaaluren zonder afspraak onthaald worden
in volgorde van aankomst.
Sommige Pensioenpunten ontvangen u op afspraak, zodat u lange
wachttijden kunt vermijden. Op onze website kunt u zien waar dit
mogelijk is, en welk nummer u daarvoor moet bellen.
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U hebt een klacht?
		U bent het niet eens met een beslissing die door de Pensioendienst
is genomen (toekenning pensioenrecht, pensioenbedrag, ...), u vindt
dat u te lang op een antwoord of een beslissing hebt moeten wachten,
u bent niet tevreden over het gedrag van een FPD-medewerker, de
bereikbaarheid of de gegeven informatie? U kunt hierover een klacht
indienen.
Hoe dient u
in de praktijk
uw klacht in?

1	De eenvoudigste manier: gebruik het bestaande klachtenformulier. Dat kunt u verkrijgen:
			
—o
 p onze website;
			
—a
 an het onthaal van de Pensioendienst;
			
— in de Pensioenpunten;
			
— v ia het Contact Center van de Pensioendienst:
telefonisch via de Pensioenlijn 1765 (gratis vanuit België).
		
2	U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende formulier per
post ter attentie van de klachten-coördinator, Zuidertoren, 1060
Brussel of via mail naar: klachten@sfpd.fgov.be.
		
3	U kunt ook een gewone brief sturen, maar vermeld dan zeker
altijd de volgende gegevens zodat de Pensioendienst uw klacht
kan behandelen:
			
—u
 w naam en uw voornaam;
			
—u
 w rijksregisternummer (uw omgekeerde geboortedatum
+5 cijfers), vermeld op de keerzijde van uw identiteitskaart);
			
—u
 w adres;
			
—u
 w telefoonnummer en/of uw mailadres.
			
Verder vermeldt u:
			
• duidelijk dat u een klacht hebt;
			
• zo concreet en duidelijk mogelijk waarover u een klacht hebt.

		
Meer informatie over klachtenmanagement vindt u:
		 • op onze website www.pensioendienst.fgov.be, in de rubriek ‘contact’;
		 • in onze brochure ‘Klachten over onze dienstverlening?’

