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Forfaitaire lonen, coëfficiënten voor de berekening der pensioenen met ingang vanaf 1 januari 2022,
12 maximum bediendepensioenen voor het jaar 2022 aan de huidige spilindex evenals het
loonplafond voor het jaar 2021.

Ik heb de eer U volgende documenten in bijlage te laten geworden :
− de tabel met de herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van de pensioenen die ten vroegste
op 1 januari 2022 ingaan ;
− de 12 maximumpensioenen van een bediende ( M = V) voor het jaar 2022 aan spilindex 153,27. Dit
is te wijten aan 2 wijzigingen * in de werknemerspensioenregeling en die ingegaan zijn op
01.01.2015 (zie op onze website www.onprvp.fgov.be)


Door toepassing van de wet van 23 april 2015 alle lonen en wedden evenals alle sociale prestaties een indexsprong
ondergingen in de loop van het jaar 2015 die blijvend doorloopt in alle jaren erna.
Was het nodig om in de tabel met de herwaarderingscoëfficiënten, de noemer van de gebruikelijke formule voor de
berekening van de herwaarderingscoëfficiënten, voor alle jaren vanaf 2015 en erna, te vermenigvuldigen met 0,98,
om te voorkomen dat de lonen en wedden van 2015 en erna in de pensioenberekening opnieuw een indexsprong
zouden ondergaan.
Bovendien wordt na overleg met de politieke overheid beslist dat elke herwaarderingscoëfficiënt kleiner dan één in de
pensioenberekening geneutraliseerd wordt op één (1,000000).

Tevens kan ik U mededelen dat het loonplafond, voor het jaar 2021, waarboven de bezoldiging niet
meer in aanmerking wordt genomen voor de pensioenberekening van de arbeiders en de bedienden
€ 63.944,74 bedraagt (zijnde € 42.778,89 x 154,172 ( gemiddelde gezondheidsindex 2021 ( basis 1996
)) / 103,14 en waarbij € 42.778,89 bekomen wordt door het basisbedrag van € 34.999,54 te
vermenigvuldigen met 1,029, 1,022, 1,024, 1,020, 1,003, 1,000, 1,007, 1,020, 1,000, 1,017, 1,000,
1,017 en 1,0443).
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