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Brussel, 9 januari 2017   

          
Geachte mevrouw, heer, 
 
Betreft:  Tarieven en schalen – nieuw minimumbedrag voor de bijdrage aan de algemene 

regeling vanaf 1 februari 2017 

 
Een koninklijk besluit in voorbereiding zal de tarieven en schalen voor de overzeese sociale 
zekerheid vanaf 1 februari 2017 wijzigen. 
 
Dit koninklijk besluit gebruikt voortaan uniseks sterftetafels om in overeenstemming te zijn met de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid. 
In navolging van de aanbevelingen van het Rekenhof anticipeert dit koninklijk besluit ook op een 
grondige hervorming van de overzeese sociale zekerheid teneinde het financieel evenwicht ervan te 
garanderen. De tarieven en schalen die het Pensioenfonds toepast, worden daarom gewijzigd om te 
komen tot een meer marktconforme rentevoet. Voortaan wordt in plaats van 3,75% een rentevoet van 
2% toegepast. 
 
Deze aanpassingen houden in dat de bijdrage die u momenteel betaalt minder pensioen opbrengt op de 
leeftijd van 65 jaar dan u zou ontvangen hebben op basis van de tarieven en schalen die van toepassing 
waren voor 1 februari 2017.  
 
Voor een beter begrip van de situatie, hierbij een voorbeeld van de impact van de nieuwe tarieven en 
schalen op de jaarrentes. Voor een volledige loopbaan van 45 jaar gestart op 20-jarige leeftijd, op 1 
februari 2017 aan de huidige minimumbijdrage (249,60 euro aan huidige index): 
- had u 15.443 euro ontvangen (als u een vrouw bent) en 15.913 euro (als u een man bent) op basis 

van de huidige wetgeving; 
- in de toekomst zult u slechts 8.252 euro ontvangen (ongeacht of u een vrouw of een man bent). 
 
Om een hoger minimumpensioen te kunnen aanbieden, wordt de minimumbijdrage verhoogd tot 312 
euro.Voortaan moet u dus minstens 312 euro per maand betalen om deel te nemen aan de algemene 
regeling van de overzeese sociale zekerheid. In hogervermeld voorbeeld geeft dit een pensioen van 
10.315 euro. 
 
 
Als u echter wenst dat uw pensioenbedrag ongewijzigd blijft, raden wij u aan om uw bijdrage te 
vermenigvuldigen met 1,9. We hebben dus ook de maximumbijdrage aangepast naar 1897,25 euro. 
 
In ieder geval, voor zover de bijdrage minstens gelijk is aan het minimumbedrag, mag u het bedrag zelf 
kiezen. Dat betekent dat de bijdrage dus tussen 312 en 1897,25 euro moet bedragen. We vestigen 
graag uw aandacht op het feit dat de gevolgen voor uw pensioen belangrijk kunnen zijn naargelang een 
eventuele verhoging van de bijdrage. 
 
 
Om de continuïteit van uw sociale dekking te verzekeren, gaat de Dienst ervan uit dat indien u 
niet voor 20 januari reageert via mail naar wijziginggegevens-osz@onssrszlss.fgov.be u uw 
deelname wenst voort te zetten op basis van de nieuwe voorwaarden. De maandelijkse bijdragen, 
eventueel aangepast, blijven verschuldigd tot u een einde stelt aan uw deelname. 
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U ZET UW DEELNAME VOORT, WAT MOET U DOEN? 
 
Uw betalingen verlopen via domiciliëring: 
 
- u betaalt momenteel minder dan 312 euro per maand? 

U hoeft niets te doen. Vanaf februari wordt het bedrag automatisch gewijzigd in het nieuwe 
minimumbedrag. Uiteraard kunt u schriftelijk (brief/mail) of telefonisch verzoeken om voortaan een 
hoger bedrag dan het minimumbedrag te betalen. 

 
- u betaalt momenteel meer dan het nieuwe minimum van 312 euro per maand? 

U hoeft niets te doen als u uw bijdrage niet wenst te wijzigen. Indien u wenst dat wij uw bijdrage 
wijzigen voor de volgende inhoudingen, moet u ons laten weten (zie hoger) welk bedrag u wenst te 
betalen vanaf welke datum. 

 
U betaalt de bijdragen via overschrijving of permanente opdracht: 
 
- u betaalt momenteel minder dan 312 euro per maand? 

U moet de bijdrage (laten) wijzigen in minimaal 312 euro vanaf februari. Als u al betaald heeft voor de 
maand februari schrijft u het verschil tussen uw huidige bijdrage en het nieuwe minimum over met als 
vermelding "regularisatie februari 2017" of u betaalt dit verschil samen met uw eerstvolgende betaling 
met als vermelding "nieuwe bijdrage + regularisatie februari 2017". 

 
- u betaalt momenteel meer dan het nieuwe minimum van 312 euro per maand? 

U hoeft niets te doen als u uw bijdrage niet wenst te wijzigen. Indien u de bijdrage wenst te wijzigen 
voor de volgende betalingen, moet u de Dienst schriftelijk (brief/mail) of telefonisch op de hoogte  
brengen.  

 
Vergeet niet dat deze bedragen enkel de algemene regeling betreffen en niet eventuele bijkomende 
verzekeringen waarvoor de bijdragen ongewijzigd blijven. 
 
U kunt contact opnemen met onze onthaaldienst Front Office met vragen over deze brief 
(contact@rsz.fgov.be of telefonisch op het nummer 02 509 59 59). 
 
 
Hoogachtend, 
 
 

 

Koen Snyders, 
Administrateur-generaal 
 


