
 

    

 Infofiche februari 2021 
 

 

  

Dag belangenbehartiger! 

  

In de vorige infomail informeerden we je over de vaccinstrategie. Je zit waarschijnlijk nog met 
heel wat vragen. Deze mag je ons altijd bezorgen! Omwille van de onduidelijkheid en 
onzekerheid kunnen wij echter sommige twijfels of vragen nog niet beantwoorden. Waar we 
wel met zekerheid meer informatie over kunnen geven is over de gewijzigde 
pensioenwetgeving. Een nieuw jaar gaat vaak gepaard met gewijzigde pensioenbedragen. 
Hoewel een aantal onder jullie vanaf 1 januari een hoger netto-pensioen ontvingen, waren er 
ook heel wat mensen waarbij het netto-pensioenbedrag verminderde. In deze infomail geven 
we een overzicht van alle wijzigingen vanaf 1 januari 2021. 

Verhoging gewaarborgd minimumpensioen 

Op 1 januari 2021 steeg het gewaarborgd minimumpensioen. Mensen met een volledige loopbaan 
(45 jaar) ontvangen het volledig gewaarborgd minimumpensioen.  

Werknemers en zelfstandigen (+2.65%)      Ambtenaren (+1.73%) 

Alleenstaande pensioen: 1 325,92 EUR 1 417,05 EUR 

Gezinspensioen: 1 656,88 EUR 1 771,27 EUR 

Overlevingspensioen: 1 308,20 EUR 1 273,94 EUR 

Heb je minder dan 45 jaar gewerkt, dan zal je recht hebben op een pro rata bedrag. Stel je 
hebt een loopbaan van 43 jaar, dan zal je 43ste/ 45ste van het minimumpensioen ontvangen. 
Meer informatie kan je nalezen op de website van de Federale Pensioendienst of in de OKRA-
infofiches: werknemers en zelfstandigen of ambtenaren. 

Het minimumpensioen zal elk jaar stijgen tot 2024. In totaal met 11% voor werknemers en 
zelfstandigen. In 2024 is het de bedoeling dat het minimumpensioen voor mensen met een 
volledige loopbaan 1500 euro netto bedraagt. Indien de voorwaarden die verbonden zijn met 
het gewaarborgd minimumpensioen zouden wijzigen (in functie van de geplande 
pensioenhervorming), dan zullen we dit ook communiceren. 

Verhoging inkomstengarantie voor ouderen (IGO) en 

gewaarborgd inkomen (GI) 

https://ymlpcl6.com/0e357hbhmaoaewswhafahjqagawyme/click.php
https://ymlpcl6.com/03592hbhjanaewswhadahjqacawyme/click.php


Als u 65 jaar bent en u beschikt over beperkte financiële 
middelen, dan heeft u mogelijks recht op een 
inkomstengarantie voor ouderen. 
De basisbedragen zijn op 1 januari 2021 2,58% gestegen. 

• IGO alleenstaande 1 184,20 EUR 

• IGO gezinsbedrag 789,47 EUR 

• GI alleenstaande 844,91 EUR 

• GI gezinsbedrag 1 126,53 EUR  

Meer informatie over de IGO-uitkering kan je nalezen in de 
infofiche. 

  

 

 

Verhoging drempelbedragen van ZIV-bijdragen 

In het verleden gebeurde het al wat vaker dat het bruto-pensioen steeg, maar het netto-
pensioen verminderde. Dit kan meestal worden uitgelegd door de ZIV-bijdragen. Een ZIV-
bijdrage is een sociale zekerheidsbijdrage voor ziekte- en invaliditeit. Dit vervangt de 
mutualiteitsbijdrage niet en geeft geen recht op terugbetaling van de gezondheidszorgen. 
Afhankelijk van uw bruto-pensioen wordt er geen, een beperkte of 3,55 % inhouding betaald. 
Op 1 januari 2021 verhoogde de grensbedragen van die drie categorieën met 2,31%.  

Alleenstaande:  
  

Totaal maandelijks brutobedrag ZIV-bijdrage 

kleiner dan 1 597,00 EUR geen inhouding 

van 1 597,00 EUR tot en met 1 
655,79 EUR 

van 0,01 EUR tot 57,44 
EUR 

groter dan 1 655,79 EUR 
3,55% van het 
brutobedrag 

 
Gezinsbedrag:  

Totaal maandelijks brutobedrag ZIV-bijdrage 

kleiner dan 1 892,68 EUR geen inhouding 

van 1 892,68 EUR tot en met 1 
962,35 EUR 

van 0,01 EUR tot 57,44 
EUR 

groter dan 1 962,35 EUR 
3,55% van het 
brutobedrag 

 
Meer informatie over de ZIV-bijdrage kan je lezen op de 
website van de Federale Pensioendienst. 

  

 

 

Vermindering netto-pensioen 

Op het brutopensioen wordt niet enkel een ZIV-bijdrage maar ook een bedrijfsvoorheffing 
geïnd. In 2019 (het verkiezingsjaar) werden de bedrijfsvoorheffing van een aantal pensioenen 
verminderd. Dit zorgde voor een netto-stijging. Het effect van deze stijging was een hogere 
afrekening van de personenbelasting op het aanslagjaar. Omdat mensen te veel moesten 
betalen op de eindafrekening (of te weinig aan bedrijfsvoorheffing werden ingehouden), 
verminderde sommige netto-pensioenen met maximum 5,08 euro per maand. Dit wil niet 
zeggen dat je op de belastingsaangifte van 2022 geen personenbelasting meer zal moeten 
bijbetalen. Wees hiervoor aandachtig dat dit geen volledige gelijkstelling is. Ook volgende jaren 
zal de federale overheidsdienst Financiën kijken om een beter evenwicht tussen de 
bedrijfsvoorheffing en de afrekening van de personenbelasting te bekomen.  

We lichten het even met een fictief voorbeeld toe. 

https://ymlpcl6.com/60887hbhbapaewswhafahjqakawyme/click.php
https://ymlpcl6.com/00423hbhhataewswhadahjqavawyme/click.php


  

   2018     2019     2021   

Totaal belasting 10 10 10 

Bedrijfsvoorheffing per maand        6 4 7 

Afrekening volgend jaar 4 6 
3 

  

Onbelast bijverdienen - wet van verenigingswerk 

Vanaf 1 januari 2021 is de regeling van het onbelast bijverdienen 
gewijzigd. In het voormalig stelsel van onbelast bijverdienen 
waren er drie doelgroepen: verenigingswerk, deeleconomie 
en diensten aan de burger. Voor verenigingswerkers in de 
sportsector is er een nieuwe regeling van kracht vanaf 1 januari 
2021. Eind 2021 wordt deze regeling geëvalueerd. Voorlopig is de 
regeling geldig tot 31 december 2021. 

  

 

Specifiek kunnen sporttrainers, sport coachen, monitor of coördinator van 
sportinitiatieven, sportscheidsrechters, conciërge van sportinfrastructuur, hulp in het bestuur, 
administratief beheer, verstrekken van opleidingen in de sportsector,… tot 6390 euro per jaar 
bijverdienen. Het grensbedrag van 6390 euro per jaar of 532,50 euro per maand is inclusief 
verplaatsingsonkosten en andere gemaakte onkosten. Gepensioneerde mogen verenigingswerk 
verrichten.  
Er zijn een aantal rechten en plichten verbonden aan deze nieuwe regeling voor verenigingswerkers 
in de sportsector. Er wordt een overeenkomst afgesloten tussen de verengingswerker en de 
sportorganisatie waardoor deze gebonden is aan werkafspraken zoals uurroosters, rustpauzes, 
opzegtermijn en vergoeding. De getekende overeenkomst moet vooraf bezorgd worden aan 
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Maandelijks mag je gemiddeld 50 uren verenigingswerk 
verrichten. Dit wordt per kwartaal gecontroleerd. U ontvangt ministens een minimumloon van 5,10 
euro per uur.   

Als verenigingswerker betaalt u op de inkomsten een belasting van 10% (50% op 20% van je 
verdiensten). Ook de sportclub moet een solidariteitsbijdrage van 10% betalen. Indien u de 
toegelaten maxima overschrijdt, zal u als volwaardige werknemer worden 
belast. Gepensioneerde verenigingswerkers die in 2020 onbelast bijverdienden in andere 
sectoren kunnen vanaf 1 januari 2021 aan de slag als vrijwilliger of in de regeling van de 
toegelaten arbeid. Voor hen is momenteel nog geen tussenoplossing voorzien. Als vrijwilliger 
kan je een vrijwilligersvergoeding ontvangen van maximum 35,41 euro per dag 
en maximum 1416,16 euro per jaar.   
 
Meer informatie over toegelaten arbeid, flexi-jobs of bijklussen kan je lezen in de infofiche.  

Andere pensioenwijzigingen vanaf 1 januari 2021 

• Aanpassing correctiecoëfficiënt: vanaf 1 januari 2021 wordt de correctiecoëffiënt 
voor zelfstandigen afgeschaft. Dit wil zeggen dat voor het pensioenjaar '2021' de 
beroepsinkomsten volledig worden meegeteld voor de pensioenberekening. Vroeger 
werd bij de berekening van het zelfstandigenpensioen de beroepsinkomsten beperkt 
tot 69%. 

• Verhoging loonplafond en grensbedragen minimumloon: meer informatie kan je 
lezen in de infofiche op de OKRA-website  

• Aangekondigde pensioenhervomingen 2021-2022: de federale regering kondigde in 
het regeerakkoord een pensioenhervorming aan. Hierover zou in het najaar van 2021 

https://ymlpcl6.com/76dc6hbhwalaewswhaoahjqarawyme/click.php
https://ymlpcl6.com/9ecb4hbhqagaewswhazahjqatawyme/click.php


meer bekend zijn. Van zodra wij officiële informatie ontvangen, zullen we dit ook aan 
u communiceren.  

 

! Vanaf 1 maart 2021 bundelen wij onze infofiches en nieuwsbrieven (belangenbehartiging en zorg) 
tot één gemeenschappelijke nieuwsbrief. Deze zal ook maandelijks (m.u.v. juli-augustus) worden 
verzonden. Merk je problemen bij het openen van de mail, laat dit ons zeker weten.  

 

Contacteer ons 

  

PB 40, B-1031 Brussel 

www.okra.be 

belangenbehartiging@okra.be 

Studiedienst  
02 246 44 40  
02 246 39 45 

Pensioendienst 

02 246 44 45 

02 246 44 51  

OKRA-Zorgrecht  
02 246 57 72 

 

 

Meer informatie 

Heb je een persoonlijke ervaring waar we met de 

belangenbehartiging van OKRA mee aan de slag 

moeten gaan, stuur ons een e-mail. Uiteraard 

beantwoorden we ook graag jouw vragen 

via belangenbehartiging@okra.be! 

Actuele informatie kan je op de OKRA website nalezen. 
 

 

© 2021 OKRA Contacteer ons - www.okra.be  
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