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RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR 
 

 
 
Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit 
van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité voor de pensioensector en 
waarvan de leden werden benoemd bij het ministerieel besluit van 27 januari 2003 houdende 
benoeming van de leden van de plenaire vergadering van het Raadgevend Comité voor de 
pensioensector, heeft als taak op eigen initiatief of op vraag van de Minister die bevoegd is voor 
pensioenen adviezen uit te brengen. 
 
Met toepassing van artikel 4 van het voornoemd koninklijk besluit van 5 oktober 1994, brengt het 
Raadgevend comité voor de pensioensector het volgende advies uit: 
 
 

 
 

ADVIES BETREFFENDE DE TOEGELATEN ARBEID 
 

 

 
OP ENKELE UITZONDERINGEN NA GAAN DE 
SENIORENORGANISATIES AKKOORD MET HET BEHOUD VAN DE 
HUIDIGE REGELING… MAAR ER ZIJN ENKELE DRINGENDE 
AANPASSINGEN NODIG!!! 
  
  
1. De automatische indexatie van de plafonds op het ogenblik van de 
indexering van de wedden en de sociale uitkeringen.  Op die manier wordt 
vermeden dat de inkomensgrenzen op het vlak van de toegelaten arbeid 
trager evolueren dan de wedden en de sociale uitkeringen.  
  
  
2. Op de inkomsten uit de toegelaten arbeid dient een fiscale correctie 
worden toegepast wanneer ze in aanmerking worden genomen voor de 
personenbelasting.  
  
Wanneer de jaarlijkse personenbelasting wordt berekend, wordt de aftrek 
van de vermindering voor vervangingsinkomens zwaar aangetast.  

  
Een gepensioneerde die een toegelaten activiteit uitoefent, wordt op 
fiscaal vlak bijgevolg twee keer benadeeld. 

  
Enerzijds stijgt het totaal belastbaar inkomen omdat de inkomsten uit de 
arbeid erbij opgeteld worden, wat op fiscaal vlak een hogere aanslagvoet 
tot gevolg heeft.  
Anderzijds verhoogt het belastbaar inkomen ook door de proportionele 
vermindering van de vrijstelling voor de vervangingsinkomens, zodat het 
belastbaar inkomen eveneens stijgt.   
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Het uitvoeren van toegelaten arbeid vormt immers een bijberoep en het 
inkomen dat eruit voortvloeit, zou moeten beschouwd worden als een 
aanvulling op het pensioen inkomen.  

  
De wetgeving dient bijgevolg aangepast te worden door middel van een 
wijziging van de fiscale wetgeving.  

  
  

3.  De procedure met betrekking tot de toegelaten arbeid moet 
vereenvoudigd worden.  
  

a)  Het verschil op het vlak van controle tussen de RVP/RSVZ en 
de Administratie der Pensioenen moet weggewerkt worden. 

  
b)  Waarom kan de controle van het inkomen uit de toegelaten 

arbeid in het werknemerstelsel niet worden uitgevoerd aan 
de hand van de gegevensbank van de RSZ?     

  
  
4. De sancties moeten aangepast worden in functie van de aard van de 
inbreuk en de terugvorderingsmodaliteiten moeten versoepeld worden.   
  
De gepensioneerden die een toegelaten activiteit uitoefenen en die in orde 
zijn met de RSZ en/of hun sociale verzekeringskas en de 
belastingadministratie, maar die vergeten zijn om de pensioendiensten op 
de hoogte te brengen, krijgen momenteel EEN MAAND GEEN PENSIOEN 
UITBETAALD als sanctie.  

  
  

5.  Voor het overlevingspensioen in combinatie met de toegelaten arbeid, 
moeten de gevolgen van de toegelaten arbeid in geval van ziekte of 
werkloosheid op een sociale manier worden opgelost.   
  
Twee vervangingsinkomens mogen immers niet worden gecumuleerd, 
zodat een weduwe van minder dan 65 jaar die enkel een 
overlevingspensioen ontvangt, moet kiezen tussen het 
overlevingspensioen en de ziektevergoeding of de werkloosheidsuitkering, 
met alle gevolgen van dien.  
 
 
 
Goedgekeurd op de plenaire vergadering van 3 maart 2005 
 


