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Tekst

HOOFDSTUK I- Definities.

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan :
  1° onder " koninklijk besluit nr. 38 " : het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen;
  2° onder " koninklijk besluit nr. 72 " : het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust-
en overlevingspensioen der zelfstandigen;
  3° onder " wet van 15 mei 1984 " : de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de
pensioenregelingen;
  4° onder " zelfstandige " : de zelfstandige en de helper zoals zij door het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen zijn omschreven om het toepassingsgebied van dit
laatste besluit af te bakenen.

  HOOFDSTUK II- Toepassingsgebied.

  Art. 2. § 1. Dit besluit is van toepassing op de pensioenen van de zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de
eerste maal ten vroegste op 1 juli 1997 ingaan.
  § 2. Voor zover de bepalingen van dit besluit niet afwijken van de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 72 en
van de wet van 15 mei 1984, blijven deze laatste bepalingen van toepassing op de pensioenen bedoeld in § 1.

  HOOFDSTUK III- Toekenningsvoorwaarden.

  Art. 3.§ 1. Onverminderd de bepalingen van § 5, gaat het rustpensioen in vanaf de eerste van de maand die
volgt op deze waarin de aanvrager de pensioenleeftijd bereikt. De pensioenleeftijd is 65 jaar.
  [5 § 1bis. Vanaf 1 februari 2025 en voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste
op 1 februari 2025 en uiterlijk op 1 januari 2030 ingaan, is de pensioenleeftijd 66 jaar.
   § 1ter. Vanaf 1 februari 2030 en voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op
1 februari 2030 ingaan is de pensioenleeftijd 67 jaar.]5
  § 2. Het rustpensioen kan nochtans, naar keuze en op verzoek van de belanghebbende, ingaan voor de leeftijd
bedoeld in § 1, en ten vroegste op de eerste van de maand die volgt op de 60ste verjaardag.
  In het geval bedoeld in het vorige lid, wordt het rustpensioen verminderd met 5 t.h. per jaar vervroeging.
  Voor de toepassing van de verminderingscoëfficiënt bedoeld in het vorige lid, wordt rekening gehouden met de
leeftijd die de aanvrager bereikte op zijn verjaardag die de ingangsdatum van het pensioen onmiddellijk
voorafgaat.
  (Wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal [1 ten vroegste ingaat op 1 januari 2007 en
uiterlijk op 1 december 2012]1 wordt het verminderd met :
  - 7 pct. voor het eerste jaar vervroeging, 6 pct. voor het tweede jaar vervroeging, 5 pct. voor het derde jaar
vervroeging, 4 pct. voor het vierde jaar vervroeging en 3 pct. voor het vijfde jaar vervroeging indien het
daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de 60e
verjaardag en uiterlijk op de eerste dag van de maand van de 61e verjaardag;
  - 6 pct. voor het eerste jaar vervroeging, 5 pct. voor het tweede jaar vervroeging, 4 pct. voor het derde jaar
vervroeging en 3 pct. voor het vierde jaar vervroeging indien het daadwerkelijk en voor de eerste maal ten
vroegste ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de 61e verjaardag en uiterlijk op de eerste dag van
de maand van de 62e verjaardag;
  - 5 pct. voor het eerste jaar vervroeging, 4 pct. voor het tweede jaar vervroeging en 3 pct. voor het derde jaar
vervroeging indien het daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaat op de eerste dag van de maand
die volgt op de 62e verjaardag en uiterlijk op de eerste dag van de maand van de 63e verjaardag;
  - 4 pct. voor het eerste jaar vervroeging en 3 pct. voor het tweede jaar vervroeging indien het daadwerkelijk en
voor de eerste maal ten vroegste ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de 63e verjaardag en
uiterlijk op de eerste dag van de maand van de 64e verjaardag;
  - 3 pct. voor het jaar vervroeging indien het daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaat op de
eerste dag van de maand die volgt op de 64e verjaardag en uiterlijk op de eerste dag van de maand van de 65e
verjaardag.) <W 2005-12-23/30, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 09-01-2006>
  [1 § 2bis. Het rustpensioen kan nochtans, naar keuze en op verzoek van de belanghebbende, ingaan voor de
leeftijd bedoeld in § 1, en ten vroegste op de eerste van de maand die volgt op de 62e verjaardag.
   In afwijking van het vorige lid, kan het rustpensioen, naar keuze en op verzoek van de belanghebbende, ingaan
:
   1° op de eerste van de maand die volgt op de 60e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan bewijst
van ten minste 42 kalenderjaren;
   2° op de eerste van de maand die volgt op de 61e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan bewijst
van ten minste 41 kalenderjaren.
   Nochtans kan de belanghebbende die, op een bepaald ogenblik, voldoet aan de leeftijds- en
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loopbaanvoorwaarden voorzien in deze paragraaf, in paragraaf 3, tweede lid, of [2 in artikel 16bis, §§ 1, 2 en
2bis]2, om een rustpensioen te verkrijgen voor de leeftijd bedoeld in § 1, naar keuze en op zijn verzoek een
vervroegd pensioen bekomen ongeacht de datum waarop het pensioen later daadwerkelijk ingaat.
  [2 [3 [6 In afwijking van het eerste lid wordt voor de rustpensioenen die ingaan op 1 januari 2016 de vereiste
leeftijdsvoorwaarde vastgesteld overeenkomstig artikel 16bis, § 1, eerste lid, 3°]6 ]2
   [6 ...]6 ]1
  [7 § 2ter. Het rustpensioen kan nochtans, naar keuze en op verzoek van de belanghebbende, ingaan voor de
leeftijd bedoeld in § 1, en ten vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op de 63e verjaardag.
   In afwijking van het eerste lid en voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op
1 februari 2018 en uiterlijk op 1 januari 2019 ingaan, kan het rustpensioen, naar keuze en op verzoek van de
belanghebbende, ingaan :
   1° op de eerste dag van de maand die volgt op de 60e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan
bewijst van ten minste 43 kalenderjaren;
   2° op de eerste dag van de maand die volgt op de 61e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan
bewijst van ten minste 42 kalenderjaren;
   3° op de eerste dag van de maand die volgt op de 62e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan
bewijst van ten minste 42 kalenderjaren.
   In afwijking van het eerste lid en voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op
1 februari 2019 ingaan, kan het rustpensioen, naar keuze en op verzoek van de belanghebbende, ingaan :
   1° op de eerste dag van de maand die volgt op de 60e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan
bewijst van ten minste 44 kalenderjaren;
   2° op de eerste dag van de maand die volgt op de 61e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan
bewijst van ten minste 43 kalenderjaren;
   3° op de eerste dag van de maand die volgt op de 62e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan
bewijst van ten minste 43 kalenderjaren.
   Nochtans kan de belanghebbende die, op een bepaald ogenblik, voldoet aan de leeftijds- en
loopbaanvoorwaarden bepaald bij paragraaf 2bis, in deze paragraaf, in § 3, tweede of derde lid, of in artikel 16ter,
om een rustpensioen te verkrijgen voor de leeftijd bedoeld in paragraaf 1, naar keuze en op zijn verzoek een
vervroegd pensioen verkrijgen, ongeacht de datum waarop het pensioen later daadwerkelijk ingaat.]7
  § 3. De mogelijkheid om overeenkomstig § 2 een vervroegd rustpensioen te bekomen is ondergeschikt aan de
voorwaarde dat de belanghebbende een loopbaan bewijst van tenminste 35 kalenderjaren waarvoor
pensioenrechten kunnen worden geopend krachtens een of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen.
  [9 De mogelijkheid om overeenkomstig § 2bis een vervroegd rustpensioen te verkrijgen, is ondergeschikt aan de
voorwaarde dat de belanghebbende een loopbaan bewijst van ten minste 40 kalenderjaren waarvoor
pensioenrechten kunnen worden geopend krachtens een of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen of
regelingen waarop de Europese verordeningen van toepassing zijn of waarop een internationale overeenkomst
die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de pensioenen van werknemers of zelfstandigen en waar België
door gebonden is, van toepassing is.]9
  [7 De mogelijkheid om overeenkomstig § 2ter, eerste lid, een vervroegd rustpensioen te verkrijgen, is
ondergeschikt aan de voorwaarde dat de belanghebbende een loopbaan bewijst van ten minste :
   1° 41 kalenderjaren wanneer het pensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 februari
2018 en uiterlijk op 1 januari 2019 ingaat;
   2° 42 kalenderjaren wanneer het pensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste vanaf 1 februari
2019 ingaat;
  [9 Met kalenderjaren in de zin van het derde lid wordt bedoeld de jaren waarvoor pensioenrechten kunnen
worden geopend krachtens een of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen of regelingen waarop de
Europese verordeningen van toepassing zijn of waarop een internationale overeenkomst die geheel of gedeeltelijk
betrekking heeft op de pensioenen van werknemers of zelfstandi-gen en waar België door gebonden is, van
toepassing is.]9]7
  [1 [7 De in het eerste tot het vierde lid bedoelde kalenderjaren]7 ]1 worden, naargelang van het geval, in
aanmerking genomen op voorwaarde dat :
  1° in de regeling voor zelfstandigen :
  - de jaren gelegen vóór 1957 recht kunnen openen op pensioen;
  - de jaren gelegen na 1956 tenminste twee kwartalen omvatten die recht kunnen openen op pensioen;
  2° in de werknemersregeling en in de andere regelingen, de pensioenrechten betrekking hebben op een
tewerkstelling die overeenstemt met ten minste (één derde) van een voltijdse arbeidsregeling. Wanneer de
tewerkstelling niet het volledige kalenderjaar omvat, is aan deze voorwaarde voldaan indien voor het kalenderjaar
tenminste het equivalent van de vermelde minimum duur van tewerkstelling wordt bewezen. <KB 1997-03-
21/30, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1997>
  Voor de toepassing van deze paragraaf worden de periodes tijdens welke de belanghebbende zijn
beroepsloopbaan onderbroken heeft om een kind op te voeden dat minder dan 6 jaar oud is, in aanmerking
genomen. Deze periodes komen echter niet in aanmerking als recht op pensioen ervoor kan geopend worden [1
krachtens de in het eerste en het tweede lid bedoelde pensioenregelingen]1. De in dit lid bedoelde periodes en de
overeenkomstige periodes die recht openen op pensioen [1 krachtens een pensioenregeling bedoeld in het
eerste en het tweede lid]1, kunnen slechts tot beloop van 36 volle maanden in aanmerking worden genomen. De
Koning kan de voorwaarden bepalen waaraan de in dit lid bedoelde periodes moeten voldoen om in aanmerking
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te worden genomen.
  (Voor de toepassing van deze paragraaf worden niet in aanmerking genomen :
  1° de periodes gelijkgesteld krachtens artikel 33 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende
algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;
  2° de periodes gelijkgesteld krachtens artikel 36 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende
algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;
  3° de periodes geregulariseerd of toegekend krachtens de artikelen 3ter, 7, 75, 76, 77, 78 en 79 van het
koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers;
  4° de gelijkaardige periodes aan de periodes bedoeld in punt 1° en 3°, in andere Belgische pensioenregelingen.)
<W 2006-01-16/44, art. 2, 011; Inwerkingtreding : 22-02-2006>
  Voor de toepassing van deze paragraaf kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit :
  1° bijzondere regels vaststellen in geval van gemengde loopbaan;
  2° vaststellen wat onder een tewerkstelling die overeenstemt met (één derde) van een voltijdse arbeidsregeling
moet worden verstaan. <KB 1997-03-21/30, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1997>
  (§ 3bis. [8 ...]8
  (§ 3ter. De vermindering bepaald in § 2 is niet van toepassing indien de belanghebbende een loopbaan van 45
kalenderjaren bewijst voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1
januari 2003 en uiterlijk op 1 december 2005.
  (De in het vorige lid bedoelde loopbaanvoorwaarde wordt vastgesteld op 44 kalenderjaren voor de pensioenen
die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2006 en uiterlijk op 1 december 2007.)
<W 2008-06-08/30, art. 24, 1°, 013; Inwerkingtreding : 26-06-2008>
  (De in het eerste lid bedoelde loopbaanvoorwaarde wordt vastgesteld op 43 kalenderjaren voor de pensioenen
die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2008 en uiterlijk op 1 december 2008)
<W 2008-12-22/32, art. 202, 1°, 015; Inwerkingtreding : 08-01-2009>
  [1 De in het eerste lid bedoelde loopbaanvoorwaarde wordt vastgesteld op 42 kalenderjaren voor de pensioenen
die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2009 en uiterlijk op 1 december
2012.]1
  [1 [4 ...]4 ]1
  Onder kalenderjaren in de zin van vorige leden wordt verstaan de jaren waarvoor pensioenrechten kunnen
geopend worden krachtens een of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen in de zin van § 3 of
krachtens een of meerdere wettelijke buitenlandse pensioenregelingen.
  De kalenderjaren waarvoor pensioenrechten kunnen worden geopend krachtens een wettelijke buitenlandse
regeling worden vermoed vervuld te zijn in het kader van de werknemersregeling zoals [1 bedoeld in § 3, derde
lid, 2°]1.) <W 2005-12-23/30, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 09-01-2006>
  § 4. De Koning kan, onder de voorwaarden die Hij vaststelt, bijzondere modaliteiten voorzien volgens welke de
binnenschippers recht hebben op het vervroegd rustpensioen.
  § 5. Het rustpensioen kan niet ingaan vóór de eerste van de maand die volgt op deze waarin de aanvraag werd
ingediend.
  Nochtans, indien de langstlevende echtgenoot, die een aanvraag tot overlevingspensioen indient in de
voorwaarden bedoeld in artikel 5, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 72, recht heeft op een
rustpensioen, kan dit laatste, [1 onverminderd de bepalingen van de §§ 1, 2, 2bis en 4, of van artikel 16, §§ 1 en 2
[2 en van artikel 16bis, §§ 1 en 2bis]2]1, ingaan op dezelfde datum als het overlevingspensioen.
  (§ 5bis. Wanneer een persoon die in het buitenland verblijft een aanvraag om een rustpensioen indient na de
laatste dag van de maand in de loop waarvan hij de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt de aanvraag geacht te zijn
ingediend op de eerste dag van de maand in de loop waarvan deze leeftijd bereikt wordt.
  Voor wat de vrouwen betreft, wordt de leeftijd van 65 jaar teruggebracht tot :
  1° 61 jaar wanneer deze leeftijd bereikt wordt na 31 mei 1997 en vóór 1 december 1999;
  2° 62 jaar wanneer deze leeftijd bereikt wordt na 30 november 1999 en vóór 1 december 2002;
  3° 63 jaar wanneer deze leeftijd bereikt wordt na 30 november 2002 en vóór 1 december 2005;
  4° 64 jaar wanneer deze leeftijd bereikt wordt na 30 november 2005 en vóór 1 december 2008.
  Voor de toepassing van deze paragraaf wordt rekening gehouden met de leeftijd die eerst bereikt wordt.) <W
2006-12-27/30, art. 248, 1°, 012; Inwerkingtreding : 20-05-2005>
  § 6. De Koning bepaalt de gevallen waarin de rechten op het rustpensioen ambtshalve worden onderzocht.
  (§ 7. Voor de werknemers die tevens een beroepsactiviteit als zelfstandige uitgeoefend hebben en die onder de
toepassing vallen van een collectieve arbeidsovereenkomst, goedgekeurd door de Minister die Arbeid en
Tewerkstelling onder zijn bevoegdheid heeft, en die in een vervroegde uittreding voorziet, worden de perioden
van inactiviteit die door deze collectieve arbeidsovereenkomst gedekt worden, in aanmerking genomen voor de
toepassing van § 3 op voorwaarde dat de werknemer vervroegd uitgetreden is ten laatste op 31 december
1996.) <KB 1997-04-25/37, art. 3, 1°, 003; Inwerkingtreding : 01-07-1997>
  § 8. (...) <W 2006-12-27/30, art. 248, 2°, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  ----------
  (1)<W 2012-03-29/01, art. 81, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2013. Is van toepassing op de pensioenen die
daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2013> 
  (2)<W 2012-12-21/73, art. 3, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2013. Is van toepassing op de rustpensioenen van
de zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de eerste maal op zijn vroegst op 1 januari 2013 ingaan.
Overgangsbepalingen: art. 4 en 5> 
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  (3)<W 2013-06-28/04, art. 67, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2014; is van toepassing op de pensioenen van de
zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2014> 
  (4)<W 2013-06-28/04, art. 68, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2014; is van toepassing op de pensioenen van de
zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2014> 
  (5)<W 2015-08-10/09, art. 28,1°, 023; Inwerkingtreding : 31-08-2015> 
  (6)<W 2015-08-10/09, art. 28,2°-28,3°, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2014> 
  (7)<W 2015-08-10/09, art. 28,4°-28,6°, 023; Inwerkingtreding : 31-08-2015> 
  (8)<W 2017-12-05/07, art. 9, 026; Inwerkingtreding : 01-01-2019> 
  (9)<W 2022-12-05/06, art. 10, 031; Inwerkingtreding : 01-01-2021> 

  HOOFDSTUK IV- De pensioenberekening.

  Art. 4.§ 1. Het rustpensioen toekenbaar in functie van de loopbaan wordt uitgedrukt door een breuk.
  § 2. De noemer van deze breuk is 45.
  § 3. De teller van de breuk bedoeld in § 1 wordt verkregen door het getal dat het totaal van de kwartalen
uitdrukt die in aanmerking komen voor de opening van het recht op het rustpensioen [1 en die gelegen zijn voor
het kwartaal waarin het pensioen ingaat]1, te delen door vier. <W 2006-12-27/30, art. 249, 012;
Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  [1 Voor de twee kwartalen die voorafgaan aan dit waarin het rustpensioen ingaat, worden, behoudens
tegenbewijs, de bijdragen vermoed betaald te zijn op de ingangsdatum van het pensioen op voorwaarde dat alle
door het sociaal verzekeringsfonds gevorderde bijdragen voor de periode voorafgaand aan deze twee kwartalen,
betaald werden.]1
  Wanneer een kalenderjaar slechts in aanmerking kan komen voor de opening van het recht op het
rustpensioen indien de betrokkene, voor het betrokken jaar, een bezigheid van een door de Koning bepaalde
duur bewijst en wanneer aan deze voorwaarde voldaan is, wordt genoemd jaar in rekening gebracht voor vier
kwartalen.
  De Koning bepaalt hoe de loopbaan berekend wordt die betrekking heeft op de jaren bedoeld in artikel 15, § 5,
van het koninklijk besluit nr. 72. Hij bepaalt eveneens de voorwaarden waarin de kwartalen gelegen voor het jaar
gedurende hetwelk de aanvrager de leeftijd van 20 jaar bereikt heeft in aanmerking komen met het oog op de
vaststelling van de in deze paragraaf bedoelde teller.
  § 4. [2 Wanneer het aantal voltijdse dagequivalenten als zelfstandige dat bekomen wordt door de in § 3
bedoelde teller te vermenigvuldigen met 312, hoger is dan 14 040, wordt dat aantal beperkt tot 14 040 voltijdse
dagequivalenten."
   De Koning bepaalt wat moet begrepen worden onder voltijdse dagequivalenten als zelfstandige voor de
toepassing van deze paragraaf.]2
  ----------
  (1)<W 2014-04-24/65, art. 2, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2015> 
  (2)<W 2014-04-24/63, art. 3, 022; Inwerkingtreding : 01-01-2015. Zie art. 8> 

  Art. 5.§ 1. Het rustpensioen wordt berekend in functie van de bedrijfsinkomsten.
  § 2. Onder bedrijfsinkomsten moet worden verstaan :
  1° (voor de jaren vóór 1984 : [4 forfaitaire bedrijfsinkomsten van 8 329,75 EUR]4. Dit bedrag is gekoppeld aan
het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100).) <KB 2001-07-13/48, art. 7, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  2° voor de jaren vanaf 1984 : de [2 ...]2 bedrijfsinkomsten die in aanmerking werden genomen met het oog op
de inning, voor het betrokken jaar, van de bijdragen verschuldigd krachtens het koninklijk besluit nr. 38.
  [6 Deze inkomsten worden niet in aanmerking genomen voor het gedeelte dat het bedrag van 42 310,43 EUR
overschrijdt. Dit bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100) en wordt, in voorkomend
geval, verhoogd op 1 januari van het jaar dat volgt op dat tijdens welk de overschrijding van het op die datum van
kracht zijnde spilindexcijfer zich heeft voorgedaan.]6
  [6 Het bedrag bedoeld in het vorige lid wordt:
   1° voor het jaar 2021 vermenigvuldigd met 1,0238;
   2° voor het jaar 2022 vermenigvuldigd met 1,0482;
   3° voor het jaar 2023 vermenigvuldigd met 1,0731;
   4° voor de jaren na 2023 vermenigvuldigd met 1,0986.
   Tot 31 december 2023 kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de in het vorige
lid bedoelde herwaarderingscoëfficiënten verhogen overeenkomstig de voorziene verhogingen van de
herwaarderingscoëfficiënten in uitvoering van artikel 7, zeventiende lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24
oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.]6
  (§ 2bis. In afwijking van § 2 zijn, voor de burgerlijke kwartalen in de loop waarvan de meewerkende echtgenoot
onderworpen is aan het koninklijk besluit nr. 38 als helper in de zin van artikel 6 van hetzelfde besluit, met
uitzondering van deze die uitsluitend onderworpen zijn aan het stelsel van de verplichte verzekering tegen ziekte
en invaliditeit, sector uitkeringen en moederschapsverzekering, de beroepsinkomsten waarmee rekening moet
gehouden worden voor de berekening van het rustpensioen van de geholpen zelfstandige die beantwoordt aan
de voorwaarden gesteld in [5 in artikel 9, § 1, 1°, of § 2"]5, van het koninklijk besluit nr. 72, gelijk aan de som van
de beroepsinkomsten van [2 het bijdragejaar in de zin van artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38]2 die in
aanmerking genomen werden met het oog op de vaststelling, voor de betrokken burgerlijke kwartalen, van de
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bijdragen verschuldigd krachtens het koninklijk besluit nr. 38 in hoofde van de geholpen zelfstandige en van de
aan de meewerkende echtgenoot toegekende bezoldigingen voor hetzelfde refertejaar.
  Onder bezoldigingen toegekend aan de meewerkende echtgenoot dient te worden verstaan de
brutobezoldigingen, verminderd met de beroepskosten, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende
de inkomstenbelasting.
  [2 ...]2
  Wanneer de som van de beroepsinkomsten van het [2 bijdragejaar]2 en de bezoldigingen kleiner is dan het
bedrag bedoeld in artikel 12, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 38, wordt deze gebracht op dit bedrag.
  Wanneer deze som groter is dan het bedrag bedoeld in § 1, eerste lid, 1°, van hetzelfde artikel, wordt deze
herleid tot dit bedrag.
  De bedragen bedoeld in [2 het derde en vierde lid]2 worden geherwaardeerd overeenkomstig artikel 14 van het
koninklijk besluit nr. 38.) <W 2006-01-16/44, art. 3, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2003>
  § 2ter. [2 ...]2
  (§ 2quater. [2 Voor de toepassing van § 2bis]2, worden enkel de burgerlijke kwartalen in aanmerking genomen
waarvoor de door de meewerkende echtgenoot verschuldigde bijdragen in hoofdsom en toebehoren betaald
werden.) <W 2006-01-16/44, art. 3, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2003>
  [1 § 2quinquies. In afwijking van § 2, moet voor de kwartalen die gelegen zijn in het jaar waarin het pensioen
ingaat, onder beroepsinkomsten begrepen worden de beroepsinkomsten die in aanmerking genomen werden
met het oog op de inning, voor de kwartalen van het voorafgaande jaar, van de bijdragen verschuldigd krachtens
het koninklijk besluit nr. 38.
   Deze inkomsten worden niet in aanmerking genomen voor het gedeelte dat het bedrag overschrijdt bedoeld in
artikel 12, § 1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit nr. 38, zoals het wordt aangepast aan de schommelingen
van het indexcijfer der consumptieprijzen voor het betrokken jaar.
   Bij gebrek aan kwartalen van beroepsbezigheid als zelfstandige tijdens het jaar dat de ingangsdatum van het
pensioen voorafgaat, worden de beroepsinkomsten in aanmerking genomen die bedoeld zijn in artikel 12, § 1,
tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 38.]1
  § 3. De Koning bepaalt :
  1° op welke wijze de bedrijfsinkomsten, op het ogenblik waarop over de pensioenaanvraag wordt beslist,
aangepast worden aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen;
  2° [3 de fictieve inkomsten waarmee rekening dient te worden gehouden voor de tijdvakken die door de Koning
worden gelijkgesteld ter uitvoering van artikel 14, § 1, van het koninklijk besluit nr. 72.]3
  (3° (ingetrokken) ) <W 2006-01-16/44, art. 3, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2003>
  ----------
  (1)<W 2014-04-24/65, art. 3, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2015> 
  (2)<W 2013-11-22/07, art. 14, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2015> 
  (3)<W 2017-10-02/05, art. 31, 024; Inwerkingtreding : 01-11-1997> 
  (4)<W 2019-05-26/09, art. 14, 027; Inwerkingtreding : 01-07-2019> 
  (5)<W 2019-04-26/50, art. 9, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2019> 
  (6)<W 2021-06-15/05, art. 5, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2021> 

  Art. 6.[1 § 1. Met het oog op de berekening van het rustpensioen wordt de teller van de breuk die de loopbaan
uitdrukt, bedoeld in artikel 4, § 1, in zeven delen opgesplitst:
   1° een eerste deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen vóór 1 januari 1984 uitdrukt, waarbij elk kwartaal
geldt voor 0,25;
   2° een tweede deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 1983 en vóór 1 januari 1997
uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;
   3° een derde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 1996 en vóór 1 januari 2003
uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;
   4° een vierde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 2002 en vóór 1 januari 2019
uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;
   5° een vijfde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 2018 en vóór 1 januari 2021
uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;
   6° een zesde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 2020 uitdrukt, waarbij elk kwartaal
geldt voor 0,25;
   7° een zevende deel dat de in toepassing van artikel 33 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 22
december 1967 gelijkgestelde periodes uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25.
   § 2. Per kalenderjaar wordt het pensioen dat overeenstemt met de loopbaan bedoeld in § 1, 1° en 7°,
verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is bedoeld in artikel 4, § 2, of in artikel 18. Wanneer het
betrokken jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50 of
0,75 naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 75 pct. of 60 pct., naargelang de betrokkene al dan niet beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in artikel
9, § 1, 1°, of § 2, van het koninklijk besluit nr. 72;
   § 3. Per kalenderjaar wordt het pensioen dat overeenstemt met de loopbaan bedoeld in § 1, 2°, verkregen door
de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is bedoeld in artikel 4, § 2, of in artikel 18. Wanneer het
betrokken jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50 of
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0,75 naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 75 pct. of 60 pct., naargelang de betrokkene al dan niet beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in artikel
9, § 1, 1°, of § 2, van het koninklijk besluit nr. 72;
   3° een breuk die elk jaar door de Koning bepaald werd en die, per 1 januari van het betrokken jaar, de
verhouding weergaf tussen het percentage van de bijdrage bestemd voor het pensioenstelsel der zelfstandigen
en het totaal van de percentages van de persoonlijke bijdrage en van de patronale bijdrage verschuldigd op de
bezoldiging van de werknemers en bestemd voor hun pensioenstelsel.
   § 4. Per kalenderjaar wordt het pensioen dat overeenstemt met de loopbaan bedoeld in § 1, 3°, verkregen door
de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is bedoeld in artikel 4, § 2, of in artikel 18. Wanneer het
betrokken jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50 of
0,75 naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 75 pct. of 60 pct., naargelang de betrokkene al dan niet beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in artikel
9, § 1, 1°, of § 2, van het koninklijk besluit nr. 72;
   3° 0,567851 voor het gedeelte van de bedrijfsinkomsten dat 35 341,68 EUR niet overschrijdt;
   0,463605 voor het gedeelte van de bedrijfsinkomsten dat 35 341,68 EUR overschrijdt.
   Het in het vorige lid, 3°, bedoelde bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100). Het
wordt aangepast teneinde het te brengen op het prijspeil van het beschouwde jaar door het te vermenigvuldigen
met een breuk waarvan de noemer 103,14 is en de teller gelijk is aan het gemiddelde van de maandelijkse
indexcijfers der consumptieprijzen van het beschouwde jaar.
   Wanneer het beschouwde jaar dit van de ingangsdatum van het pensioen voorafgaat, wordt het gemiddelde
bedoeld in het vorige lid vastgesteld door, voor elk van de drie laatste maanden van het betrokken jaar, het
indexcijfer te weerhouden van de overeenstemmende maand van het vorige jaar vermenigvuldigd met de
coëfficiënt die bekomen wordt door het indexcijfer van de maand september van het jaar waarvoor het
gemiddelde moet vastgesteld worden te delen door het indexcijfer van dezelfde maand van het vorige jaar.
   § 5. Per kalenderjaar wordt het pensioen dat overeenstemt met de loopbaan bedoeld in § 1, 4°, verkregen door
de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze die is bedoeld in artikel 4, § 2, of in artikel 18. Wanneer
het betrokken jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50
of 0,75 naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 75 pct. of 60 pct., naargelang de betrokkene al dan niet beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in artikel
9, § 1, 1°, of § 2, van het koninklijk besluit nr. 72;
   3° 0,663250 voor het gedeelte van de bedrijfsinkomsten dat 31 820,77 EUR niet overschrijdt;
   0,541491 voor het gedeelte van de bedrijfsinkomsten dat 31 820,77 EUR overschrijdt.
   Het in het vorige lid, 3°, bedoelde bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100). Het
wordt aangepast teneinde het te brengen op het prijspeil van het beschouwde jaar door het te vermenigvuldigen
met een breuk waarvan de noemer 103,14 is en de teller gelijk is aan het gemiddelde van de maandelijkse
indexcijfers der consumptieprijzen van het beschouwde jaar.
   Wanneer het beschouwde jaar dit van de ingangsdatum van het pensioen voorafgaat, wordt het gemiddelde
bedoeld in het vorige lid vastgesteld door, voor elk van de acht laatste maanden van het betrokken jaar, het
indexcijfer te weerhouden van de overeenstemmende maand van het vorige jaar vermenigvuldigd met de
coëfficiënt die bekomen wordt door het indexcijfer van de maand april van het jaar waarvoor het gemiddelde
moet vastgesteld worden te delen door het indexcijfer van dezelfde maand van het vorige jaar.
   Wanneer het beschouwde jaar dit is waarin het pensioen ingaat, is het gemiddelde bedoeld in het tweede lid,
gelijk aan het gemiddelde bedoeld in het vorige lid.
   § 6. Per kalenderjaar wordt het pensioen dat overeenstemt met de loopbaan bedoeld in § 1, 5°, verkregen door
de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze die is bedoeld in artikel 4, § 2. Wanneer het betrokken
jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50, 0,75
naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 75 pct. of 60 pct., naargelang de betrokkene al dan niet beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in artikel
9, § 1, 1°, of § 2, of van het koninklijk besluit nr. 72.
   3° 0,691542.
   § 7. Per kalenderjaar wordt het pensioen dat overeenstemt met de loopbaan bedoeld in § 1, 6°, verkregen door
de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze die is bedoeld in artikel 4, § 2. Wanneer het betrokken
jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50, 0,75
naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 75 pct. of 60 pct., naargelang de betrokkene al dan niet beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in artikel
9, § 1, 1°, of § 2, of van het koninklijk besluit nr. 72.
   3° 1.
  [2 § 8. Het pensioen per kalenderjaar, berekend overeenkomstig de paragrafen 2 tot 6, wordt vermenigvuldigd
met een coëfficiënt van 0,017.]2
   [2 § 9.]2 De vermindering van de beroepsloopbaan krachtens artikel 4, § 4, eerste lid, of krachtens artikel 19
van het koninklijk besluit nr. 72 betreft de voltijdse dagequivalenten als zelfstandige die recht openen op het
minst voordelige pensioen.
   Het aantal in mindering te brengen dagen kan echter niet 1 560 voltijdse dagequivalenten overschrijden. Die
dagen worden als volgt bepaald:
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   1° het pensioen verleend voor elk kalenderjaar wordt gedeeld door het aantal voltijdse dagequivalenten die in
aanmerking genomen worden voor het desbetreffende jaar om hun aandeel in het pensioen te bepalen;
   2° het aantal te verwijderen voltijdse dagequivalenten en hun overeenstemmend pensioenaandeel worden
verwijderd uit het kalenderjaar waarvan het aandeel in het pensioen berekend per dag het minst voordelig is;
   3° wanneer het aantal voltijdse dagequivalenten van het kalenderjaar bedoeld in de bepaling onder 2° lager is
dan het aantal in mindering te brengen voltijdse dagequivalenten, wordt het overblijvend aantal te verwijderen
voltijdse dagequivalenten en hun overeenstemmend pensioenaandeel verwijderd uit het kalenderjaar waarvan het
aandeel in het pensioen vervolgens het minst voordelig is;
   4° er wordt één voor één beroep gedaan op de kalenderjaren waarvan het aandeel in het pensioen het minst
voordelig wordt voor zover het aantal in mindering te brengen voltijdse dagequivalenten van de beroepsloopbaan
niet bereikt is.
   De vermindering van de beroepsloopbaan bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing wanneer de globale
beroepsloopbaan van de zelfstandige, zoals gedefinieerd in artikel 19, § 2bis, 3°, van het koninklijk besluit nr. 72,
meer dan 14 040 voltijdse dagequivalenten bevat en de voltijdse dagequivalenten volgend op de 14 040e dag van
de globale beroepsloopbaan dagen zijn van beroepsbezigheid als zelfstandige. In dat geval worden deze voltijdse
dagequivalenten in aanmerking genomen in de berekening van het rustpensioen.
   De Koning bepaalt wat moet begrepen worden onder voltijdse dagequivalenten als zelfstandige voor de
toepassing van deze paragraaf.
   [2 § 10.]2 De tweede paragraaf van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 72, is van overeenkomstige
toepassing bij de berekening van het pensioen ingevolge dit artikel.]1
  ----------
  (1)<W 2021-06-15/05, art. 6, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2021> 
  (2)<W 2021-07-18/03, art. 46, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2021> 

  Art. 7.§ 1. Het overlevingspensioen toekenbaar in functie van de loopbaan van de overleden echtgenoot wordt
uitgedrukt door een breuk.
  § 2. Wanneer de echtgenoot overleden is na 31 december van het jaar voorafgaand aan datgene waarin hij [3
de in artikel 3, § 1, § 1bis of § 1ter, naar gelang het geval, bedoelde leeftijd]3 heeft bereikt of wanneer hij bij zijn
overlijden een rustpensioen in de hoedanigheid van zelfstandige genoot of genoten had, is de breuk bedoeld in §
1, gelijk aan de breuk die in aanmerking werd genomen voor de berekening van het rustpensioen van de
overleden echtgenoot of die, ingeval de overleden echtgenoot geen rustpensioen genoot of genoten had, met
toepassing van artikel 4 of van artikel 18, in aanmerking zou kunnen worden genomen voor de berekening van
een rustpensioen ingaande op de eerste dag van de maand van het overlijden.
  § 3. In de andere gevallen wordt de breuk bedoeld in § 1, als volgt vastgesteld :
  1° de teller drukt het getal uit dat verkregen wordt door het totaal van de kwartalen die in aanmerking komen
voor de opening van het recht op het overlevingspensioen [1 en die gelegen zijn voor het kwartaal waarin de
echtgenoot is overleden]1, te delen door vier.
  De bepalingen van artikel 4, § 3, tweede en derde lid, worden bij analogie toegepast met het oog op de
vaststelling van deze teller;
  2° de noemer drukt het aantal jaren uit dat begrepen is in de periode die aanvangt op 1 januari van het jaar van
de twintigste verjaardag van de overleden echtgenoot en die eindigt op 31 december van het jaar voorafgaand
aan dat waarin hij overleden is.
  [2 Wanneer het aantal voltijdse dagequivalenten als zelfstandige dat bekomen wordt door de teller van de in § 2
of deze paragraaf, eerste lid, naar gelang het geval, bedoelde breuk te vermenigvuldigen met 312, hoger is dan
het aantal dat bekomen wordt door de noemer van dezelfde breuk te vermenigvuldigen met 312, worden de
voltijdse dagequivalenten in aanmerking genomen tot beloop van het door deze laatste vermenigvuldiging
bekomen resultaat.
   De Koning bepaalt wat moet begrepen worden onder voltijdse dagequivalenten als zelfstandige voor de
toepassing van deze paragraaf.]2
  § 4. De Koning bepaalt de nadere regels voor de opening van het recht op het overlevingspensioen wanneer de
echtgenoot is overleden voor het einde van het jaar waarin hij de leeftijd van 20 jaar heeft of zou hebben bereikt.
  ----------
  (1)<W 2014-04-24/65, art. 5, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2015> 
  (2)<W 2014-04-24/63, art. 5, 022; Inwerkingtreding : 01-01-2015. Zie art. 8> 
  (3)<W 2015-08-10/09, art. 29, 023; Inwerkingtreding : 31-08-2015> 

  Art. 7bis.[1 § 1. De overgangsuitkering die toegekend wordt in functie van de loopbaan van de overleden
echtgenoot wordt uitgedrukt door een breuk.
   De breuk wordt als volgt vastgesteld :
   1° de teller wordt bekomen door het totaal aantal kwartalen die het recht openen op een overgangsuitkering
en die gelegen zijn voor het kwartaal van overlijden, als de overleden echtgenoot bij zijn overlijden nog geen
rustpensioen genoot of voor het kwartaal in de loop waarvan zijn rustpensioen is ingegaan, indien hij bij zijn
overlijden een rustpensioen genoot, te delen door vier.
   2° de noemer drukt het aantal burgerlijke jaren uit die begrepen zijn in de periode die aanvangt op 1 januari van
het jaar van de twintigste verjaardag van de overleden echtgenoot en die eindigt op 31 december van het jaar dat
voorafgaat ofwel aan dat van het overlijden, zo hij bij zijn overlijden nog geen rustpensioen genoot, ofwel aan dat
waarin zijn rustpensioen ingaat, zo hij reeds een rustpensioen genoot bij zijn overlijden.
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   Wanneer het aantal voltijdse dagequivalenten dat bekomen wordt door de in het vorige lid, 1° bedoelde teller
met 312 te vermenigvuldigen hoger is dan het aantal dat bekomen wordt door de in het vorige lid, 2° bedoelde
noemer met 312 te vermenigvuldigen, worden de voltijdse dagequivalenten die recht geven op de voordeligste
uitkering per kalenderjaar in aanmerking genomen tot beloop van het door deze laatste vermenigvuldiging
bekomen resultaat.
  [2 De Koning bepaalt voor de toepassing van deze paragraaf wat moet begrepen worden onder voltijdse
dagequivalenten als zelfstandige.]2
   § 2. [2 De Koning bepaalt de nadere regels voor de opening van het recht op de overgangsuitkering wanneer
de echtgenoot vóór 1 januari van het jaar van zijn 21ste verjaardag is overleden.]2 ]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-04-25/78, art. 12, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2015> 
  (2)<W 2015-08-10/09, art. 44, 023; Inwerkingtreding : 31-08-2015> 

  Art. 8. § 1. Het overlevingspensioen wordt berekend in functie van de bedrijfsinkomsten.
  § 2. Onder bedrijfsinkomsten worden deze verstaan zoals gedefinieerd in artikel 5, § 2.
  Artikel 5, § 3, wordt naar analogie toegepast voor de berekening van het overlevingspensioen.

  Art. 8bis. [1 § 1. De overgangsuitkering wordt berekend in functie van de bedrijfsinkomsten.
   § 2. Onder bedrijfsinkomsten worden deze verstaan zoals gedefinieerd in artikel 5, § 2.
   Artikel 5, § 3, wordt naar analogie toegepast voor de berekening van de overgangsuitkering.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-04-25/78, art. 13, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2015> 

  Art. 9.[1 § 1. Met het oog op de berekening van het overlevingspensioen wordt de teller van de breuk die de
loopbaan van de overleden echtgenoot uitdrukt, bedoeld in artikel 7, § 1, in zeven delen opgesplitst:
   1° een eerste deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen vóór 1 januari 1984 uitdrukt, waarbij elk kwartaal
geldt voor 0,25;
   2° een tweede deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 1983 en vóór 1 januari 1997
uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;
   3° een derde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 1996 en vóór 1 januari 2003
uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;
   4° een vierde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 2002 en vóór 1 januari 2019
uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;
   5° een vijfde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 2018 en vóór 1 januari 2021
uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;
   6° een zesde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 2020 uitdrukt, waarbij elk kwartaal
geldt voor 0,25;
   7° een zevende deel dat de in toepassing van artikel 33 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 22
december 1967 gelijkgestelde periodes uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25.
   § 2. Per kalenderjaar wordt het pensioen dat overeenstemt met de loopbaan van de overleden echtgenoot
bedoeld in § 1, 1° en 7°, verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is van de breuk bedoeld in artikel 7, § 2, of § 3.
Wanneer het betrokken jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot
0,25, 0,50 of 0,75 naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 60 pct.
   § 3. Per kalenderjaar wordt het pensioen dat overeenstemt met de loopbaan van de overleden echtgenoot
bedoeld in § 1, 2°, verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is bedoeld in artikel 7, § 2, of § 3. Wanneer het
betrokken jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50 of
0,75 naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 60 pct.;
   3° een breuk die elk jaar door de Koning bepaald werd en die, per 1 januari van het betrokken jaar, de
verhouding weergaf tussen het percentage van de bijdrage bestemd voor het pensioenstelsel der zelfstandigen
en het totaal van de percentages van de persoonlijke bijdrage en van de patronale bijdrage verschuldigd op de
bezoldiging van de werknemers en bestemd voor hun pensioenstelsel.
   § 4. Per kalenderjaar wordt het pensioen dat overeenstemt met de loopbaan van de overleden echtgenoot
bedoeld in § 1, 3°, verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is van de breuk bedoeld in artikel 7, § 2 of § 3. Wanneer
het betrokken jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50
of 0,75 naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 60 pct.;
   3° 0,567851 voor het gedeelte van de bedrijfsinkomsten dat 35 341,68 EUR niet overschrijdt;
   0,463605 voor het gedeelte van de bedrijfsinkomsten dat 35 341,68 EUR overschrijdt.
   Het in het vorige lid, 3°, bedoelde bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100). Het
wordt aangepast teneinde het te brengen op het prijspeil van het beschouwde jaar volgens de modaliteiten
voorzien in artikel 6, § 4, tweede en derde lid.
   § 5. Per kalenderjaar wordt het pensioen dat overeenstemt met de loopbaan van de overleden echtgenoot
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bedoeld in § 1, 4°, verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is van de breuk bedoeld in artikel 7, § 2, of § 3.
Wanneer het betrokken jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot
0,25, 0,50 of 0,75 naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 60 pct.;
   3° 0,663250 voor het gedeelte van de bedrijfsinkomsten dat 31 820,77 EUR niet overschrijdt;
   0,541491 voor het gedeelte van de bedrijfsinkomsten dat 31 820,77 EUR overschrijdt.
   Het in het vorige lid, 3°, bedoelde bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100). Het
wordt aangepast teneinde het te brengen op het prijspeil van het beschouwde jaar volgens de modaliteiten
voorzien in artikel 6, § 5, tweede tot vierde lid.
   § 6. Per kalenderjaar wordt het pensioen dat overeenstemt met de loopbaan van de overleden echtgenoot
bedoeld in § 1, 5°, verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is bedoeld in artikel 7, § 2, of § 3. Wanneer het
betrokken jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50 of
0,75 naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 60 pct.;
   3° 0,691542.
   § 7. Per kalenderjaar wordt het pensioen dat overeenstemt met de loopbaan van de overleden echtgenoot
bedoeld in § 1, 6°, verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is bedoeld in artikel 7, § 2, of § 3. Wanneer het
betrokken jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50 of
0,75 naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 60 pct.;
   3° 1.
  [2 § 8. Het pensioen per kalenderjaar, berekend overeenkomstig de paragrafen 2 tot 6, wordt vermenigvuldigd
met een coëfficiënt van 0,017.]2
   [2 § 9.]2 De vermindering van de beroepsloopbaan krachtens artikel 7, § 3, tweede lid, of krachtens artikel 19
van het koninklijk besluit nr. 72 slaat op de voltijdse dagequivalenten als zelfstandige die recht openen op het
minst voordelige pensioen.
   Het aantal in mindering te brengen dagen kan echter het aantal niet overschrijden dat bekomen wordt door het
derde van de noemer van de in artikel 7, § 2 of § 3, eerste lid, bedoelde breuk te vermenigvuldigen met 104. Die
dagen worden als volgt bepaald:
   1° het pensioen verleend voor elk kalenderjaar wordt gedeeld door het aantal voltijdse dagequivalenten die in
aanmerking genomen worden voor het desbetreffende jaar om hun aandeel in het pensioen te bepalen;
   2° het aantal te verwijderen voltijdse dagequivalenten en hun overeenstemmend pensioenaandeel worden
verwijderd uit het kalenderjaar waarvan het aandeel in het pensioen berekend per dag het minst voordelig is;
   3° wanneer het aantal voltijdse dagequivalenten van het kalenderjaar bedoeld in de bepaling onder 2°, lager is
dan het aantal in mindering te brengen voltijdse dagequivalenten, wordt het overblijvend aantal te verwijderen
voltijdse dagequivalenten en hun overeenstemmend pensioenaandeel verwijderd uit het kalenderjaar waarvan het
aandeel in het pensioen vervolgens het minst voordelig is;
   4° er wordt één voor één beroep gedaan op de kalenderjaren waarvan het aandeel in het pensioen het minst
voordelig wordt voor zover het aantal in mindering te brengen voltijdse dagequivalenten van de beroepsloopbaan
niet bereikt is.
   De vermindering van de beroepsloopbaan bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing wanneer de globale
beroepsloopbaan van de overleden zelfstandige, zoals gedefinieerd in artikel 19, § 2bis, 3°, van het koninklijk
besluit nr. 72, meer voltijdse dagequivalenten bevat dan het maximumaantal voltijdse dagequivalenten bedoeld in
artikel 7, § 3, tweede lid, en de voltijdse dagequivalenten volgend op dit maximumaantal door de overleden
echtgenoot gepresteerde dagen van beroepsbezigheid als zelfstandige zijn. In dat geval worden deze dagen in
aanmerking genomen in de berekening van het overlevingspensioen van de langstlevende echtgenoot.
   De Koning bepaalt wat moet begrepen worden onder voltijdse dagequivalenten als zelfstandige voor de
toepassing van deze paragraaf.]1
  ----------
  (1)<W 2021-06-15/05, art. 7, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2021> 
  (2)<W 2021-07-18/03, art. 47, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2021> 

  Art. 9bis.[1 § 1. Met het oog op de berekening van de overgangsuitkering wordt de teller van de breuk die de
loopbaan van de overleden echtgenoot uitdrukt, bedoeld in artikel 7bis, § 1, in zeven delen opgesplitst:
   1° een eerste deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen vóór 1 januari 1984 uitdrukt, waarbij elk kwartaal
geldt voor 0,25;
   2° een tweede deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 1983 en vóór 1 januari 1997
uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;
   3° een derde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 1996 en vóór 1 januari 2003
uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;
   4° een vierde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 2002 en vóór 1 januari 2019
uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;
   5° een vijfde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 2018 en vóór 1 januari 2021
uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;
   6° een zesde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 2020 uitdrukt, waarbij elk kwartaal
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geldt voor 0,25;
   7° een zevende deel dat de in toepassing van artikel 33 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 22
december 1967 gelijkgestelde periodes uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25.
   § 2. Per kalenderjaar wordt de overgangsuitkering die overeenstemt met de loopbaan van de overleden
echtgenoot bedoeld in § 1, 1° en 7°, verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen
met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is van de breuk bedoeld in artikel 7bis, § 1. Wanneer het
betrokken jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50 of
0,75 naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 60 pct.;
   § 3. Per kalenderjaar wordt de overgangsuitkering die overeenstemt met de loopbaan van de overleden
echtgenoot bedoeld in § 1, 2°, verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is bedoeld in artikel 7bis, § 1. Wanneer het betrokken
jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50 of 0,75
naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 60 pct.;
   3° een breuk die elk jaar door de Koning bepaald werd en die, per 1 januari van het betrokken jaar, de
verhouding weergaf tussen het percentage van de bijdrage bestemd voor het pensioenstelsel der zelfstandigen
en het totaal van de percentages van de persoonlijke bijdrage en van de patronale bijdrage verschuldigd op de
bezoldiging van de werknemers en bestemd voor hun pensioenstelsel.
   § 4. Per kalenderjaar wordt de overgangsuitkering die overeenstemt met de loopbaan van de overleden
echtgenoot bedoeld in § 1, 3°, verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is van de breuk bedoeld in artikel 7bis, § 1. Wanneer het
betrokken jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50 of
0,75 naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 60 pct.;
   3° 0,567851 voor het gedeelte van de bedrijfsinkomsten dat 35 341,68 EUR niet overschrijdt;
   0,463605 voor het gedeelte van de bedrijfsinkomsten dat 35 341,68 EUR overschrijdt.
   Het in het vorige lid, 3°, bedoelde bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100). Het
wordt aangepast teneinde het te brengen op het prijspeil van het beschouwde jaar volgens de modaliteiten
voorzien in artikel 6, § 4, tweede en derde lid.
   § 5. Per kalenderjaar wordt overgangsuitkering die overeenstemt met de loopbaan van de overleden
echtgenoot bedoeld in § 1, 4°, verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is van de breuk bedoeld in artikel 7bis, § 1. Wanneer het
betrokken jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50 of
0,75 naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 60 pct.;
   3° 0,663250 voor het gedeelte van de bedrijfsinkomsten dat 31 820,77 EUR niet overschrijdt;
   0,541491 voor het gedeelte van de bedrijfsinkomsten dat 31 820,77 EUR overschrijdt.
   Het in het vorige lid, 3°, bedoelde bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100). Het
wordt aangepast teneinde het te brengen op het prijspeil van het beschouwde jaar volgens de modaliteiten
voorzien in artikel 6, § 5, tweede tot vierde lid.
   § 6. Per kalenderjaar wordt de overgangsuitkering die overeenstemt met de loopbaan van de overleden
echtgenoot bedoeld in § 1, 5°, verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is bedoeld in artikel 7bis, § 1. Wanneer het betrokken
jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50 of 0,75
naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 60 pct.;
   3° 0,691542.
   § 7. Per kalenderjaar wordt de overgangsuitkering die overeenstemt met de loopbaan van de overleden
echtgenoot bedoeld in § 1, 6°, verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met:
   1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is bedoeld in artikel 7bis, § 1. Wanneer het betrokken
jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50 of 0,75
naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden;
   2° 60 pct.;
   3° 1.
  [2 § 8. Het pensioen per kalenderjaar, berekend overeenkomstig de paragrafen 2 tot 6, wordt vermenigvuldigd
met een coëfficiënt van 0,017.]2
   [2 § 9.]2 Wanneer de teller van de breuk die voltijdse dagequivalenten uitdrukt die het recht op de
overgangsuitkering kunnen openen, verlaagd wordt krachtens artikel 7bis, § 1, derde lid, of krachtens artikel 19
van het koninklijk besluit nr. 72, zal deze vermindering, voor de berekening van de overgangsuitkering, slaan op
de voltijdse dagequivalenten die aanleiding geven tot de toekenning van de laagste overgangsuitkering.
   De verwijdering van de overtollige dagen wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 9, § 8.
   De vermindering bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing wanneer de globale beroepsloopbaan van de
overleden zelfstandige, zoals gedefinieerd in artikel 19, § 2bis, 3°, van het koninklijk besluit nr. 72, meer voltijdse
dagequivalenten bevat dan het maximumaantal voltijdse dagequivalenten bedoeld in artikel 7bis, § 1, derde lid, en
de voltijdse dagequivalenten volgend op dat maximumaantal door de overleden echtgenoot gepresteerde dagen
van beroepsbezigheid als zelfstandige zijn. In dat geval worden die dagen in aanmerking genomen in de
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berekening van de overgangsuitkering van de langstlevende echtgenoot.
   [2 § 10.]2 Indien het bedrag van de overgangsuitkering, berekend overeenkomstig de bepalingen van de
artikelen 7bis en 8bis en van dit artikel kleiner is dan het bedrag dat verkregen wordt door het in artikel 131ter, §
1, van de wet van 15 mei 1984 bedoelde bedrag van 9 648,57 euro te vermenigvuldigen met de in artikel 7bis, §
1, bedoelde breuk, wordt dit laatste bedrag toegekend.
   Vanaf 1 april 2015 is het in het eerste lid bedoelde bedrag van 9 648,57 euro gelijk aan het in artikel 131ter, § 1,
van de wet van 15 mei 1984 bedoelde bedrag voor een overlevingspensioen.
   Vanaf 1 september 2017 is het in het eerste lid bedoelde bedrag van 9 648,57 euro gelijk aan het in artikel 34
van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector bedoelde bedrag.
   [2 § 11.]2 Boek III, Titel IIbis, van de wet van 15 mei 1984 wordt niet toegepast op de overgangsuitkering.]1
  ----------
  (1)<W 2021-06-15/05, art. 8, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2021> 
  (2)<W 2021-07-18/03, art. 48, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2021> 

  Art. 10.[1 § 1. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de eerste coëfficiënt
bedoeld in artikel 6, § 4, eerste lid, 3°, en § 5, eerste lid, 3°, in artikel 9, § 4, eerste lid, 3°, en § 5, eerste lid, 3°, en
in artikel 9bis, § 4, eerste lid, 3°, en § 5, eerste lid, 3°, aanpassen in functie van de evolutie van de uitgaven voor
de pensioenuitkeringen, met uitzondering van de uitgaven voor de pensioenbijslag bedoeld in artikel 14, in de
totaliteit van de uitgaven in het sociaal statuut der zelfstandigen.
   De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de tweede coëfficiënt bedoeld in artikel
6, § 4, eerste lid, 3°, en § 5, eerste lid, 3°, in artikel 9, § 4, eerste lid, 3°, en § 5, eerste lid, 3°, en in artikel 9bis, §
4, eerste lid, 3°, en § 5, eerste lid, 3°, aanpassen in functie van de aanpassingen van de bedragen bedoeld in
artikel 6, § 4, eerste lid, 3°, en § 5, eerste lid, 3°, in artikel 9, § 4, eerste lid, 3°, en § 5, eerste lid, 3°, in artikel 9bis,
§ 4, eerste lid, 3°, en § 5, eerste lid, 3°, en in artikel 5, § 2, tweede lid.
   De in de voorgaande leden bedoelde aanpassingen mogen evenwel geen weerslag hebben op de
pensioenberekening voor loopbaanjaren die gelegen zijn vóór het jaar waarin deze aanpassingen gebeuren.
   § 2. De Koning kan, om de twee jaar, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het bedrag
bedoeld in artikel 6, § 4, eerste lid, 3°, en § 5, eerste lid, 3°, in artikel 9, § 4, eerste lid, 3°, en § 5, eerste lid, 3°, en
in artikel 9bis, § 4, eerste lid, 3°, en § 5, eerste lid, 3°, verhogen door toepassing van een verhogingscoëfficiënt
die gelijk dient te zijn aan de verhogingscoëfficiënt vastgesteld in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit
nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.]1
  ----------
  (1)<W 2021-06-15/05, art. 9, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2021> 

  Art. 11.§ 1. Wanneer de echtgenoot overleden is vóór het jaar waarin hij de leeftijd zou hebben bereikt bedoeld
in artikel 7, § 2, of in artikel 19, naargelang van het geval, en bij zijn overlijden geen rustpensioen in de
hoedanigheid van zelfstandige genoot of genoten had, mag het overlevingspensioen, in afwijking van artikel 9,
niet hoger zijn dan het bedrag verkregen door de toepassing, op het bedrag van een fictief rustpensioen, van de
breuk die werd verkregen na toepassing van artikel 7, § 3, van dit besluit en van artikel 19 van het koninklijk
besluit nr. 72.
  Dit fictief rustpensioen is datgene dat zou bekomen worden door een gerechtigde wiens echtgenoot voldoet
aan de voorwaarden bedoeld in [1 artikel 9, § 1, 1°, of § 2]1, van het koninklijk besluit nr. 72, die verondersteld
wordt de leeftijd bedoeld in artikel 7, § 2, of in artikel 19, naargelang van het geval, te hebben bereikt op de dag
van het overlijden, een volledige loopbaan als zelfstandige te bewijzen en, voor de jaren na 1983, het
bedrijfsinkomen te hebben gehad dat voor dezelfde jaren werd in aanmerking genomen voor de overleden
echtgenoot.
  De Koning bepaalt wat het inkomen is waarmee, met het oog op de berekening van het fictief rustpensioen
bedoeld in het vorige lid, rekening moet worden gehouden voor de jaren of gedeelten van de jaren na 1983 die
niet in aanmerking konden worden genomen in de loopbaan van de overleden echtgenoot.
  § 2. Artikel 131 bis van de wet van 15 mei 1984 is niet van toepassing op de berekening van dit fictief
rustpensioen.
  ----------
  (1)<W 2019-04-26/50, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2019> 

  Art. 12. De Koning bepaalt hoe het overlevingspensioen wordt berekend in de gevallen bedoeld in artikel 7, § 4.

  HOOFDSTUK V. - Het halftijds pensioen.

  Art. 13. De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, volgens de voorwaarden en modaliteiten en tijdens
de periode die Hij bepaalt, voor de personen die in toepassing van artikel 3, §§ 2 of 4, of van artikel 16, recht
hebben op een vervroegd rustpensioen, een stelsel van halftijds pensioen instellen.
  De bijdragen die in toepassing van het koninklijk besluit nr. 38 door deze personen worden betaald gedurende
de periode waarin zij het halftijds pensioen genieten, gelden niet als bewijs van de beroepsbezigheid als
zelfstandige in de zin van artikel 15, § 1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit nr. 72.

  HOOFDSTUK VI- Diverse bepalingen.

  Art. 14. De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, voor de categorieën die Hij aanduidt, volgens de
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voorwaarden en modaliteiten en tijdens de periode die Hij bepaalt, voorzien dat een pensioenbijslag wordt betaald
aan de gerechtigden op een rustpensioen waarvan het bedrag werd vastgesteld rekening houdend met een
loopbaan als zelfstandige die tenminste gelijk is aan twee derde van een volledige loopbaan.

  Art. 15. De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, volgens de voorwaarden en modaliteiten die Hij
bepaalt, de teller van de breuk bedoeld in artikel 4, § 3, verhogen met maximaal 3,25 wanneer het rustpensioen
daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaat op 1 juli 1997 en uiterlijk op 1 december 2009.
  De toepassing van de bepalingen van het eerste lid mag evenwel niet tot gevolg hebben dat de aldus verhoogde
teller gebracht wordt op een getal dat de twee derden van de noemer bedoeld in artikel 4, § 2, of in artikel 18 met
0,25 of meer overschrijdt.

  HOOFDSTUK VII- Overgangsbepalingen.

  Art. 16. <W 2005-12-23/30, art. 4, 010; Inwerkingtreding : 09-01-2006> § 1. In afwijking van artikel 3, § 1, en
voor wat de vrouwen betreft, wordt de pensioenleeftijd gebracht op :
  1° 61 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 juli 1997 en
uiterlijk op 1 december 1999 ingaat;
  2° 62 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2000 en
uiterlijk op 1 december 2002 ingaat;
  3° 63 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2003 en
uiterlijk op 1 december 2005 ingaat;
  4° 64 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2006 en
uiterlijk op 1 december 2008 ingaat.
  § 2. Nochtans, voorzover voldaan is aan de voorwaarden van artikel 3, § 3, of van artikel 17, kan het
rustpensioen, naar keuze en op verzoek van de belanghebbende, ingaan vóór de leeftijd bedoeld in de vorige
paragraaf en ten vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op de 60e verjaardag.
  In het geval bedoeld in het vorige lid wordt het rustpensioen verminderd met 5 pct. per jaar vervroeging.
  Voor de toepassing van het verminderingspercentage bedoeld in het vorige lid, wordt rekening gehouden met
de leeftijd die de aanvrager bereikte op zijn verjaardag die de inwerkingtreding van het pensioen onmiddellijk
voorafgaat.
  Wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaat op 1 januari 2007 en
uiterlijk op 1 december 2008, wordt het verminderd met :
  - 6 pct. voor het eerste jaar vervroeging, 5 pct. voor het tweede jaar vervroeging, 4 pct. voor het derde jaar
vervroeging, 3 pct. voor het vierde jaar vervroeging indien het daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste
ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de 60e verjaardag en uiterlijk op de eerste dag van de maand
van de 61e verjaardag;
  - 5 pct. voor het eerste jaar vervroeging, 4 pct. voor het tweede jaar vervroeging, 3 pct. voor het derde jaar
vervroeging indien het daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaat op de eerste dag van de maand
die volgt op de 61e verjaardag en uiterlijk op de eerste dag van de maand van de 62e verjaardag;
  - 4 pct. voor het eerste jaar vervroeging, 3 pct. voor het tweede jaar vervroeging indien het daadwerkelijk en
voor de eerste maal ten vroegste ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de 62e verjaardag en
uiterlijk op de eerste dag van de maand van de 63e verjaardag;
  - 3 pct. voor het jaar vervroeging indien het daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaat op de
eerste dag van de maand die volgt op de 63e verjaardag en uiterlijk op de eerste dag van de maand van de 64e
verjaardag.
  § 3. (De vermindering voorzien in § 2, tweede en vierde lid, is niet van toepassing indien de belanghebbende :
  1° een loopbaan van 43 kalenderjaren bewijst voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten
vroegste ingaan op 1 januari 2003 en uiterlijk op 1 december 2005;
  2° een loopbaan van 44 kalenderjaren bewijst voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten
vroegste ingaan op 1 januari 2006 en uiterlijk op 1 december 2007;
  3° een loopbaan van 43 kalenderjaren bewijst voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten
vroegste ingaan op 1 januari 2008 en uiterlijk op 1 december 2008.) <W 2008-06-08/30, art. 25, 013;
Inwerkingtreding : 26-06-2008>
  Onder kalenderjaren in de zin van het vorige lid wordt verstaan de jaren waarvoor pensioenrechten kunnen
geopend worden krachtens één of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen in de zin van artikel 3, § 3,
of krachtens een of meerdere wettelijke buitenlandse pensioenregelingen.
  Voor de toepassing van het eerste lid, worden de kalenderjaren waarvoor pensioenrechten kunnen worden
geopend krachtens een wettelijke buitenlandse regeling vermoed vervuld te zijn in het kader van de
werknemersregeling zoals bedoeld in artikel 3, § 3, tweede lid, 2°.

  Art. 16bis.[1 § 1. In afwijking van artikel 3, § 2bis, eerste lid, kan het rustpensioen, naar keuze en op verzoek
van de belanghebbende, ten vroegste ingaan :
   1° op de eerste dag van de zevende maand die volgt op de 60e verjaardag wanneer het rustpensioen
daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaat op 1 januari 2013 en uiterlijk op 1 december 2013;
   2° op de eerste dag van de maand volgend op de 61e verjaardag wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en
voor de eerste maal ten vroegste ingaat op 1 januari 2014 en uiterlijk op 1 december 2014;
   3° op de eerste dag van de zevende maand volgend op de 61e verjaardag wanneer het rustpensioen
daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaat op 1 januari 2015 en uiterlijk op 1 december 2015.
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   In afwijking van het vorige lid, 1° en 2°, kan het rustpensioen ten vroegste ingaan op de eerste dag van de
maand die volgt op de 60e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan bewijst van ten minste 40
kalenderjaren.
   In afwijking van het eerste lid, 3°, kan het rustpensioen ten vroegste ingaan op de eerste dag van de maand
die volgt op de 60e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan bewijst van ten minste 41 kalenderjaren.
   Onder kalenderjaren in de zin van vorige leden wordt verstaan de jaren waarvoor pensioenrechten kunnen
geopend worden krachtens een of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen in de zin van artikel 3, § 3,
derde lid, of regelingen waarop de Europese verordeningen inzake sociale zekerheid van toepassing zijn of
waarop een door België gesloten overeenkomst inzake sociale zekerheid betreffende de pensioenen van
werknemers of zelfstandigen van toepassing is.
   § 2. In afwijking van artikel 3, § 3, tweede lid, wordt de voorwaarde inzake duur van de loopbaan gebracht :
   1° op 38 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaat op 1 januari
2013 en uiterlijk op 1 december 2013;
   2° op 39 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaat op 1 januari
2014 en uiterlijk op 1 december 2014.
  [2 § 2bis. In afwijking van § 1, eerste lid, 2°, en van § 2, 2°, wordt voor de rustpensioenen die ingaan op 1
januari 2014 de vereiste leeftijdsvoorwaarde vastgesteld overeenkomstig § 1, eerste lid, 1°, en de vereiste
loopbaanvoorwaarde overeenkomstig § 2, 1°.
   In afwijking van § 1, eerste lid, 3°, en van artikel 3, § 3, tweede lid, wordt voor de rustpensioenen die ingaan op
1 januari 2015 de vereiste leeftijdsvoorwaarde vastgesteld overeenkomstig § 1, eerste lid, 2°, en de vereiste
loopbaanvoorwaarde overeenkomstig § 2, 2°.]2
   § 3. Wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaat op 1 januari 2013 en
uiterlijk op 1 december 2013 wordt het verminderd met :
   - 25 pct. indien het daadwerkelijk en voor de eerste maal uiterlijk ingaat op de eerste dag van de zesde maand
die volgt op de 60e verjaardag;
   - 21,5 pct. indien het daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaat op de eerste dag van de
zevende maand die volgt op de 60e verjaardag en uiterlijk op de eerste dag van de maand van de 61e verjaardag;
   - 18 pct. indien het daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaat op de eerste dag van de maand
die volgt op de 61e verjaardag en uiterlijk op de eerste dag van de maand van de 62e verjaardag;
   - 12 pct. indien het daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaat op de eerste dag van de maand
die volgt op de 62e verjaardag en uiterlijk op de eerste dag van de maand van de 63e verjaardag.
   § 4. [3 ...]3
   § 5. [3 ...]3
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/01, art. 82, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2013. Is van toepassing op de
pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2013> 
  (2)<W 2012-12-21/73, art. 3, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2013. Is van toepassing op de rustpensioenen van
de zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de eerste maal op zijn vroegst op 1 januari 2013 ingaan.
Overgangsbepalingen: art. 4 en 5> 
  (3)<W 2013-06-28/04, art. 69, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2014;is van toepassing op de pensioenen van de
zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2014> 

  Art. 16ter. [1 In afwijking van artikel 3, § 2ter, eerste lid, kan voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de
eerste maal ten vroegste op 1 februari 2017 en uiterlijk op 1 januari 2018 ingaan, het rustpensioen, naar keuze
en op verzoek van de belanghebbende, ten vroegste ingaan op de eerste dag van de zevende maand die volgt
op de 62e verjaardag op voorwaarde dat de belanghebbende een loopbaan van ten minste 41 kalenderjaren
bewijst.
   In afwijking van het eerste lid kan het rustpensioen ten vroegste ingaan :
   1° op de eerste dag van de maand die volgt op de 60e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan
bewijst van ten minste 43 kalenderjaren;
   2° op de eerste dag van de maand die volgt op de 61e verjaardag indien de belanghebbende een loopbaan
bewijst van ten minste 42 kalenderjaren.
   Met kalenderjaren in de zin van het eerste en tweede lid wordt bedoeld de jaren waarvoor pensioenrechten
kunnen geopend worden krachtens een of meerdere wettelijke Belgische pensioenregelingen of regelingen
waarop de Europese verordeningen inzake sociale zekerheid van toepassing zijn of waarop een door België
gesloten overeenkomst inzake sociale zekerheid betreffende de pensioenen van werknemers of zelfstandigen
van toepassing is.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2015-08-10/09, art. 30, 023; Inwerkingtreding : 31-08-2015> 

  Art. 17. In afwijking van artikel 3, § 3, wordt de voorwaarde inzake duur van de loopbaan gebracht :
  1° op 20 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 juli 1997 en
uiterlijk op 1 december 1997 ingaat;
  2° op 22 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 1998
en uiterlijk op 1 december 1998 ingaat;
  3° op 24 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 1999
en uiterlijk op 1 december 1999 ingaat;
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  4° op 26 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2000
en uiterlijk op 1 december 2000 ingaat;
  5° op 28 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2001
en uiterlijk op 1 december 2001 ingaat;
  6° op 30 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2002
en uiterlijk op 1 december 2002 ingaat;
  7° op 32 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2003
en uiterlijk op 1 december 2003 ingaat;
  8° op 34 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2004
en uiterlijk op 1 december 2004 ingaat.
  De bepalingen van artikel 3, § 3, leden 2 tot 5 zijn van toepassing.

  Art. 18. In afwijking van artikel 4, § 2, en voor wat de vrouwen betreft, wordt de noemer gebracht :
  1° op 41 wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 juli 1997 en uiterlijk
op 1 december 1999 ingaat;
  2° op 42 wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2000 en
uiterlijk op 1 december 2002 ingaat;
  3° op 43 wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2003 en
uiterlijk op 1 december 2005 ingaat;
  4° op 44 wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2006 en
uiterlijk op 1 december 2008 ingaat.

  Art. 19. In afwijking van artikel 7, § 2, en voor wat de vrouwen betreft, wordt de leeftijd van 65 jaar gebracht :
  1° op 61 jaar wanneer het overlijden zich ten vroegste op 1 juli 1997 en uiterlijk op 31 december 1999 heeft
voorgedaan;
  2° op 62 jaar wanneer het overlijden zich ten vroegste op 1 januari 2000 en uiterlijk op 31 december 2002 heeft
voorgedaan;
  3° op 63 jaar wanneer het overlijden zich ten vroegste op 1 januari 2003 en uiterlijk op 31 december 2005 heeft
voorgedaan;
  4° op 64 jaar wanneer het overlijden zich ten vroegste op 1 januari 2006 en uiterlijk op 31 december 2008 heeft
voorgedaan.

  HOOFDSTUK VIII- Wijzigingsbepalingen.

  Art. 20. In artikel 12 van het koninklijk besluit nr. 38, gewijzigd bij de wetten van 12 juli 1972, 23 december
1974, 6 februari 1976, 13 juni 1985, 30 december 1988, 26 juni 1992 en 30 maart 1994 en bij het koninklijk
besluit van 18 november 1996, wordt § 1 aangevuld met de volgende bepaling :
  " De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, het bedrag bedoeld in het eerste lid, 1 °, verhogen tot het
niveau van het jaarbedrag bedoeld in artikel 7, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aangepast overeenkomstig het laatste lid van
hetzelfde artikel. ".

  Art. 21. In artikel 13, § 1, van het koninklijk besluit nr. 38, gewijzigd bij de wet van 6 februari 1976 en bij het
koninklijk besluit van 18 november 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden " de leeftijd van 65 of 60 jaar bereikt, naargelang het een man of een
vrouw betreft " vervangen door de woorden " de pensioenleeftijd bereikt, zoals bepaald in de artikelen 3, § 1, en
16 van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met
toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en
tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26
juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en
Monetaire Unie ";
  2° het vierde lid wordt opgeheven.

  Art. 22. In artikel 26 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen
arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, worden de woorden " de leeftijd van 65 of 60 jaar
bereikt, naargelang het een man of een vrouw betreft " vervangen door de woorden " de pensioenleeftijd bereikt,
zoals bepaald in de artikelen 3, § 1, en 16 van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het
pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en
van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot
deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. ".

  Art. 23. Artikel 30bis, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 72, ingevoegd door de wet van 12 juli 1972 en
gewijzigd door de koninklijke besluiten nr. 1 van 26 maart 1981, nr. 34 van 30 maart 1982 en nr. 416 van 16 juli
1986, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " De in dit hoofdstuk bedoelde uitkeringen zijn slechts betaalbaar indien de gerechtigde geen beroepsbezigheid
uitoefent en zo hij geen vergoeding geniet wegens ziekte, invaliditeit, onvrijwillige werkloosheid of
loopbaanonderbreking bij toepassing van een Belgische of buitenlandse wetgeving inzake sociale zekerheid of

Pagina 15 van 16 Copyright Belgisch Staatsblad 17-12-2022



van een statuut dat van toepassing is op het personeel van een volkenrechtelijke instelling, noch een aanvullende
vergoeding, toegekend in het kader van een conventioneel brugpensioen, geniet. ".

  Art. 24. Artikel 4, eerste lid, van de wet van 23 december 1994 tot instelling van een communautaire
steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " Om recht te hebben op deze communautaire steunregeling moet de cedent het vervroegd pensioen als
zelfstandige genieten krachtens de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen
tot harmonisering in de pensioenregelingen en het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het
pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en
van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot
deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. ".

  Art. 25. Artikel 5 , eerste lid, van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " De cedent, voor wie het Ministerie van Landbouw het in artikel 4 bedoelde attest heeft overgezonden aan het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, ontvangt vanaf de leeftijd van 60 jaar tot 65 jaar
een jaarlijks supplement op het pensioenbedrag dat toegekend werd overeenkomstig de bepalingen van het
koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen,
de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen en het koninklijk
besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15
en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende
tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. ".

  Art. 26. Artikel 6 van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " De cedent, voor wie het Ministerie van Landbouw het in artikel 4 bedoelde attest heeft overgezonden aan het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, ontvangt vanaf de leeftijd van 65 jaar tot 75 jaar
een jaarlijks supplement op het pensioenbedrag dat toegekend werd overeenkomstig de bepalingen van het
koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen,
de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen en het koninklijk
besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15
en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende
tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie.
  Dit jaarlijks supplement wordt berekend als volgt :
  1° Indien het een rustpensioen betreft :
  (M.P. x L.B. x 5 pct. x J.V.) + (M.P. x J.V./45).
  2° Indien het een overlevingspensioen betreft :
  (M.P. x J.V./45).
  In deze formules wordt verstaan onder :
  M.P. : het bedrag van het minimumpensioen bedoeld in artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende
maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.
  L.B. : de loopbaanbreuk zoals vastgesteld met toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 72
van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, de wet van 15 mei 1984
houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen en het koninklijk besluit van 30 januari 1997
betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26
juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke
pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie.
  J.V. : het aantal jaren vervroeging (van 1 tot maximum 5 jaar) in de zin van artikel 3, § 1, tweede lid, van het
koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
en van artikel 3, § 2, of van artikel 16, leden 2,3 en 4, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende
het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en
van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot
deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie.
  Het aldus toegekend jaarlijks supplement wordt niet aangepast aan de evolutie van de kosten van
levensonderhoud noch aan enige niet aan de loopbaan gebonden wijziging van de toegekende
pensioenbedragen. "

  HOOFDSTUK IX- Slotbepalingen.

  Art. 27. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1997.

  Art. 28. Onze Minister van Pensioenen en Onze Minister van de Kleine en Middelgrote ondernemingen zijn, ieder
wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
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