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INLEIDING 

Wat gebeurt er als een brandweerman – of algemener: een operationeel personeelslid – de 
leeftijd van 65 jaar bereikt? Enerzijds zal hij of zij ambtshalve een eervol ontslag worden 
verleend, zoals bepaald in art. 304 van het KB Administratief Statuut1. Anderzijds zal hij of zij 
met pensioen gaan, zoals bepaald in art. 48 en volgende van de Wet van 5 mei 20142. 
Hieronder vindt u beknopt informatie over de pensioenregeling van het operationeel 
personeel van een hulpverleningszone, aangevuld met enkele praktische voorbeelden en 
tips. 
 
Het grootste deel van de pensioenen van de overheid wordt toegekend en beheerd door de 
Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS). De PDOS is vooral verantwoordelijk voor 
het rust- en overlevingspensioen van ambtenaren, namelijk vastbenoemde of daarmee 
gelijkgestelde personeelsleden. Hierbij hoort ook het operationeel beroepspersoneel van de 
hulpverleningszone. 
 
Sinds 1 april 2016 zijn de Rijksdienst van Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de 
overheidssector (PDOS) samengesmolten tot de Federale Pensioendienst (FPD) die alle 
taken overneemt. De FPD is gevestigd te Zuidertoren, 1060 Brussel en kan worden 
gecontacteerd op het gratis nummer 1765 (de pensioenlijn). 
 
Niet het gehele pensioenrecht wordt hieronder toegelicht, aangezien dat voor deze brochure 
te uitgebreid is en een herhaling van informatie dat reeds beschikbaar is, betekent. De 
brochure dient om de operationele personeelsleden in eerste lijn te informeren over hun 
(pensioen)rechten. De informatie in deze brochure is dan ook steeds onder voorbehoud van 
eventuele wijzigingen in de regelgeving of instructies van de FPD. 
  

                                                
 
1
 Koninklijk Besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel 

van de hulpverleningszones. 
2
 Wet van 5 mei 2014 betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector. 
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HET RUSTPENSIOEN 

1.1 Drie principes 

Er zijn drie elementen bij pensionering aanwezig die stapsgewijs worden opgevolgd. Volgend 

onderscheid moet worden gemaakt:  

a) Het pensioenrecht: vervult men de voorwaarden om op pensioen te kunnen gaan? 

b) De pensioenberekening: hoeveel zal de pensioenuitkering bedragen? 

c) Het pensioenbetalingsrecht: kán de uitkering worden betaald? 

Hoe en wanneer moet de aanvraag gebeuren? 

Het personeelslid dient de aanvraag tot het rustpensioen (in de publieke sector) in bij het 
bestuur waartoe men het laatst behoorde. De aanvraag kan ten vroegste gebeuren twaalf 
maanden vóór de datum waarop het pensioen moet ingaan. Als een aanvraag meer dan 
twaalf maanden na die datum wordt ingediend, zal het pensioen pas ingaan vanaf de eerste 
dag van de maand die volgt op die van de aanvraag.  
 

 

Brandweer Zone Antwerpen vraagt dat de personeelsleden om de 
pensioenaanvraag 1 jaar voor de datum van pensionering te doen, zodat dit 
zeker tegen de ingangsdatum in orde is. De aanvraag gebeurt via de 
Personeelsdienst (tel. 03 338 89 62 of email 
BZA.HR.PER.V@brandweerzone.antwerpen.be). 

 

1.2 Het pensioenrecht 

a. Basisvoorwaarden 

Wanneer kan het? 

Vanaf wanneer krijgt men toegang tot het rustpensioen? Volgende voorwaarden (onderlijnd) 
zijn van toepassing: 
 
Ieder personeelslid vanaf 65 jaar die zijn loopbaan heeft beëindigd met een vaste benoeming 
(of daarmee gelijkgestelde toestand (bvb. stagiair)) kan op pensioen gaan. Het pensioen 
moet ten laste zijn van de Staatskas. 
 

 

Tot 2024 is de pensioenleeftijd 65 jaar. Wegens de hervormingen van het 
pensioenrecht wordt deze leeftijd opgetrokken naar 66 jaar vanaf 2025. Vanaf 
2030 is de leeftijd 67 jaar. 

 

Verder is de minimale loopbaanvoorwaarde 5 aanneembare dienstjaren in de overheids-
sector, waarvan minstens 1 dag gepresteerd na 31 december 1976. 
 
Tenslotte mag men in de loopbaan nooit de zwaarste tuchtstraf binnen het statuut hebben 
verkregen, aangezien dit een automatisch verlies van de pensioenrechten betekent. 
 

 

Als werkgever is het mogelijk om toe te staan dat de personeelsleden blijven 
verder werken na de leeftijd van 65 jaar, indien zij dat wensen. Die diensten zijn 
eveneens aanneembaar in het pensioen. In het geval van operationele 
personeelsleden kan de zoneraad een verlenging van max. 1 jaar toestaan, 
telkens verlengbaar met ten hoogste 1 jaar (art. 304 KB Administratief Statuut). 

 

mailto:BZA.HR.PER.V@brandweerzone.antwerpen.be
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b. Vervroegd pensioen 

Wanneer kan het? 

 Vanaf 2019: Personeelsleden met de leeftijd van 63 jaar met 42 dienstjaren 

waarvan 5 jaar in de overheidssector. 

 In de jaren daarvoor worden de leeftijd- en loopbaanvoorwaarde stelselmatig 

opgetrokken. Zie onderstaande tabel. 

Wat met een lange loopbaan? 

 Vanaf 2019: Personeelsleden met de leeftijd van 60 jaar en met 44 dienstjaren 

waarvan 5 jaar in de overheidssector. Personeelsleden met de leeftijd van 61 jaar 

en met 43 dienstjaren waarvan 5 jaar in de overheidssector. 

 In de jaren daarvoor worden de leeftijd- en loopbaanvoorwaarde stelselmatig 

opgetrokken. Zie onderstaande tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat met een voordeligere tantième? 

Bepaalde beroepsgroepen hebben bij de berekening van de pensioenuitkering recht op een 
voordeligere tantième. Dienstjaren met een preferentieel tantième hebben proportioneel 
meer “gewicht” bij het openen van het recht op vervroegd pensioen. De tantième – of 
loopbaanbreuk – die standaard voor overheidspersoneel wordt toegekend is 1/60. Voor het 
operationeel personeel is deze breuk 1/50 voor elk dienstjaar als beroepsbrandweerman 
die rechtstreeks deelneemt aan de brandbestrijding3. Dit wil dus zeggen dat bepaalde 
dienstactiviteiten, zoals in het kader van eindeloopbaanregime of wedertewerkstelling, aan 
de breuk 1/60 zullen worden gerekend. Dit wordt beoordeeld van geval tot geval.  
 
De tantième is belangrijk voor de pensioenberekening, maar heeft ook gevolgen voor het 
bepalen van het pensioenrecht. Er wordt namelijk een voordeligere coëfficiënt in acht 
genomen bij het toetsen van de voorwaarden van het pensioenrecht, die bepaalt of men 
genoeg jaren in de loopbaan heeft om recht te hebben op vervroegd pensioen.  

                                                
 
3
 Art. 51 Wet 5 mei 2014. 
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Volgende tabellen bevatten een overzicht van de toepassing van deze omzettingen. 
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Uitzonderingen op de voorgaande regel 

 Personen geboren voor 1 januari 1953 

Vastbenoemde personeelsleden die geboren zijn voor 1 januari 1953 kunnen vanaf de 
leeftijd van 60 jaar vervroegd met pensioen. Zij moeten evenwel 5 aanneembare 
dienstjaren in de openbare sector hebben, waarvan minstens 1 dag gepresteerd na 31 
december 1976. De overige basisvoorwaarden blijven van toepassing. 
 
 Personen geboren voor 1 januari 1956 (overgangsmaatregel) 

Personeelsleden geboren voor 1 januari 1956 hebben de mogelijkheid om vanaf de leeftijd 
van 62 jaar vervroegd met pensioen te gaan indien zij minstens 37 dienstjaren hebben die 
aanspraak verlenen op pensioen (privésector). Zij moeten ook 5 aanneembare dienstjaren in 
de openbare sector hebben, waarvan minstens 1 dag gepresteerd na 31 december 1976. De 
overige basisvoorwaarden blijven van toepassing. 
 

 

Wie op om het even welk ogenblik aan de voorwaarden voldoet om vervroegd 
met pensioen te gaan, behoudt deze voorwaarden ongeacht de latere, werkelijke 
ingangsdatum van het pensioen. 
 
Vb.: een personeelslid voldoet in 2013 aan de voorwaarden om met vervroegd 
pensioen te gaan, maar beslist om nog verder te werken tot in 2015, dan zal zijn 
recht op vervroegd pensioen nog steeds gelden. 
 
Deze waarborg blijft eveneens gelden bij overgang naar een andere 
personeelscategorie. 
 
Vb.: een operationeel personeelslid voldoet in 2013 aan de voorwaarden om met 
vervroegd pensioen te gaan, en hij beslist om nog een jaar verder te werken als 
administratieve kracht, dan zal zijn verworven recht blijven gelden. 

 
 

 

Om te vermijden dat tijdens de overgangsperiode ambtenaren die geboren zijn in 
de maand december geconfronteerd zouden worden met andere leeftijds- en 
loopbaanvoorwaarden die verschillen van andere ambtenaren geboren in het 
zelfde jaar, voorziet de pensioenhervorming een specifieke maatregel: 
Rustpensioenen die ingaan in januari 2017 vallen onder de voorwaarden van 
2016, Rustpensioenen die ingaan in januari 2018 vallen onder de voorwaarden 
van 2017,… 

 
Welke jaren tellen mee in de opbouw voor het recht op vervroegd pensioen? 

 De militaire dienstplicht (aan tantième 1/60). 

 Diensten in de overheidssector (voltijds en deeltijds). 

 De diplomabonificatie wordt afgebouwd vanaf 2016 en zal volledig verdwenen zijn in 

2030.  

 Bepaalde periodes van afwezigheid (bv. Deeltijdse loopbaanonderbreking). 

Mogelijkheid tot validatie van jaren die niet worden meegerekend. 

 Onvolledige jaren, afhankelijk of er meer of minder dan 4 maanden werd gewerkt. 

 De loopbaanjaren als vrijwillige brandweerman worden gelijkgesteld met die van de 

beroepsbrandweerman, voor zover deze vrijwillige brandweerman rechtstreeks 

deelneemt aan de brandbestrijding en op rust gesteld wordt als 

beroepsbrandweerman. 
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c. Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid 

Ambtenaren die definitief ongeschikt worden verklaard om hun functie verder uit te oefenen, 
kunnen vanaf de leeftijd van 63 jaar ambtshalve worden gepensioneerd om 
gezondheidsredenen. Hetzelfde geldt voor ambtenaren die na die leeftijd minstens 365 
dagen afwezig zijn geweest wegens ziekte.4 
 

 

 
De leeftijdsgrens van 63 jaar geldt vanaf 2018. In 2017 is dit nog 62 jaar en  
6 maanden. 

 

1.3 De pensioenberekening 

Hoe gebeurt de berekening? 

De basisformule is:  

 

RUSTPENSIOEN = RW X D X T 
 

waarbij RW de referentiewedde is, D het aantal aanneembare diensten en periodes, en T de 
toepasbare tantième. 
 
De referentiewedde is de gemiddelde wedde van de laatste 10 jaar. 
 

 

Bepaalde weddesupplementen worden hierbij aangerekend. 
 
Wél: Het jaarlijks weddesupplement toegekend aan de chef van de brandweer (de 
X, Y en Z complementen); Het weddesupplement aan de chef van de brandweer 
voor het verzekeren van een permanent interventiedienst. 
 
Niet: De premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties, de toelage voor 
het uitoefenen van een hogere functie, de prestatievergoeding, de 
diplomatoelage, de erkentelijkheidstoelage en de toelage voor onregelmatige 
prestaties voor vrijwilligers.  
 

 

De aanneembare diensten zijn alle werkelijk gepresteerde diensten, ongeacht de leeftijd. 
Ook de militaire dienstplicht, de perioden van terbeschikkingstelling met een wachtwedde, 
sommige perioden van afwezigheid onder voorwaarden (bvb. loopbaanonderbreking),… 
worden met dienstactiviteit gelijkgesteld. 
 
De loopbaanbreuk of het tantième is het gedeelte van de basiswedde dat toegekend wordt 
per jaar aanneembare dienst. De algemene regel is 1/60, maar voor de leden van de 
brandweer die rechtstreeks deelnemen aan de brandbestrijding is dit 1/50. 
 

                                                
 
4
 Art. 83 Wet 5 augustus 1978. 
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Wat met de jaren voor de zonevorming? 

Er is een gewaarborgde berekening. Personeelsleden van de brandweerdienst die voor 
hun overdracht naar de hulpverleningszones een gunstiger lokaal (gemeentelijk) 
pensioenstelsel genoten (bvb. voordeligere tantième of voordeligere berekening van de 
refertewedde), verliezen dit voordeel voor die jaren niet. Er wordt een pensioencomplement 
toegekend dat het verschil tussen de vroegere en nieuwe regels opvangt. 
 

 

De pensioenuitkering wordt steeds beperkt tot een (relatief) maximum van 3/4e 
van de refertewedde. 

 

 

Er is steeds een gewaarborgd minimumpensioen. Indien de pensioenberekening 
zou resulteren in een kleiner bedrag dan het gewaarborgd minimumpensioen, 
wordt er aan het rustpensioen een supplement toegekend. 
 

 

1.4 Het pensioenbetalingsrecht 

Wie betaalt? 

De pensioenen toegekend door de FPD worden effectief betaald door de Federale 
Pensioendienst. De pensioenen toegekend door gemeenten met een eigen pensioenstelsel, 
of door onafhankelijke organismen, worden door de betrokken instelling uitbetaald. 
 
In het geval van Brandweer Zone Antwerpen wordt het pensioen uitbetaald door Ethias. 
 
Wat met een gemengde loopbaan? 

Een gemengde loopbaan is de samenstelling van beroepsactiviteiten als werknemer en/of 
zelfstandige en/of ambtenaar. Hierdoor bouwt men pensioenrechten op in elk van deze 
statuten. Bij de pensioenberekening zal men rekening houden met al deze pensioenrechten, 
met een maximale loopbaan van 45 jaar. 
 
De verschillende pensioeninstellingen – FPD voor werknemers en ambtenaren, RSVZ voor 
zelfstandigen – beslissen over de pensioenaanvragen. De FPD betaalt alle pensioenen uit, 
behoudens het voorgaande. 
 
Mag er gewerkt worden na het pensioen? 

Ja, maar onder bepaalde voorwaarden. Toegelaten arbeid na het pensioen is al dan niet 
verbonden aan bepaalde loongrenzen, waarbij men de pensioenuitkering (deels) kan 
verliezen. Volgende tabel toont deze loongrenzen zoals die gelden in 2017: 
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Deze bedragen worden jaarlijks aangepast. 
 
Deze tabel duidt in welke situaties welke loongrenzen gelden. De toegelaten grenzen zijn 
m.a.w. afhankelijk van de aarde van de activiteit, de aard van het pensioen (rust- of 
overlevingspensioen), de leeftijd van de gepensioneerde en het al dan niet hebben van 
kinderlast. 
 
In ieder geval is het zo dat men onbeperkt kan bijverdienen – d.w.z. zonder verlies van 
pensioenuitkering –, wanneer men ofwel de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, ofwel een 
loopbaan van 45 jaar heeft. De normale regels m.b.t. sociale zekerheid en belastingen 
blijven evenwel van toepassing op het ontvangen loon. 
 
Indien men voormelde loongrenzen overschrijdt, zal men voor ieder kalenderjaar wat het 
percentage van overschrijding is. De pensioenuitkering wordt voor dat jaar verminderd met 
datzelfde percentage. 
 
Mag het pensioen worden gecombineerd met een andere uitkering? 

Dat hangt er van af. De cumulatie van een vervangingsinkomen met een rustpensioen is niet 
toegelaten. De cumulatie van een vervangingsinkomen met een overlevingspensioen, 
schorst de uitbetaling van het overlevingspensioen. 
 
De cumulatie van een overlevingspensioen met een rustpensioen mag niet meer bedragen 
dan 55% van het maximum van de weddenschaal die als basis heeft gediend voor de 
berekening van het overlevingspensioen. Bij meerdere overlevingspensioenen wordt de 
wedde van het hoogste pensioen gebruikt. Bij overschrijding van dit plafond wordt een 
vermindering toegepast op het overlevingspensioen. 
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VERDERZETTING VOORDELEN 

Kan ik mijn hospitalisatieverzekering verderzetten?  

Ja, dit kan. 
 
Wanneer je op pensioen gaat, blijf je gedurende dat kalenderjaar aangesloten via de zone.  
Bvb. de oppensioenstelling  gebeurt op 1 februari 2016 => je blijft verzekerd tot 31 december 
2016. 
 
De personeelsdienst geeft op het einde van dat jaar door aan de verzekeraar (Van Breda 
Risk & Benefits) welke personeelsleden op pensioen gingen.  
 
De verzekeraar zal jou dan zelf automatisch een brief tot verderzetting toezenden, met 
daarbij een uitnodiging tot betaling (via domiciliëring). Dit gebeurt normaliter in de loop van 
januari.  
Je moet hierop ten laatste op 31 maart van het volgende jaar antwoorden, m.n. drie 
maanden na de jaarlijkse vervaldag.  
Bvb. einde verzekering gebeurt op 31 december 2016. Uitnodiging tot betaling volgt midden 
januari 2017. Het personeelslid moet ten laatste reageren op 31 maart 2017.  
 
Kan ik het lidmaatschap bij Sodipa verderzetten? 

Ja, dit kan. Meer nog, de toegetreden leden die op het ogenblik van hun oppensioenstelling 
geen expliciete aanvraag tot ontslag van hun lidmaatschap indienen, blijven lid van IVA 
Sodipa. 
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BRONNEN 

Wetgeving 

Wet 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, BS 30 juli 1844. 

Wet 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, BS 17 augustus 

1978. 

Wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 

mei 1984. 

Wet 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, BS 31 

augustus 2000. 

Wet 23 december 2005 betreffende het generatiepact, BS 30 december 2005. 

Wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011. 

Programmawet 28 juni 2013, BS 1 juli 2013. 

Art. 48 en volgende Wet 5 mei 2014 betreffende diverse aangelegenheden inzake de 

pensioenen van de overheidssector, BS 2 juni 2014. 

Wet 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen, BS 19 juni 2014. 

Wet 28 april 2015 houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector, 

BS 13 mei 2015. 

Wet 10 augustus 2015 tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en tot 

wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimum 

leeftijd voor het overlevingspensioen, BS 21 augustus 2015. 

Rechtsleer 
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