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Let (opnieuw) op als je bijspringt 
als herintreder!

Als je een rust- en/of overlevingspensioen ontvangt, mag je bijverdienen tot een jaarlijks 
vastgelegd grensbedrag. In het kader van de bijsprong gold er een afwijking op de 
cumulatieregeling. Die liep eind september af. 
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Verdien je minder dan het toegelaten grensbe-
drag, dan blijft voor het volledige kalenderjaar 
je recht op pensioen behouden. Verdien je meer 
dan dat bedrag dan wordt je pensioen voor het 
volledige kalenderjaar verminderd à rato van 
het percentage waarmee het grensbedrag werd 
overschreden. 

Toegelaten grensbedragen in 2021
Rustpensioen of combinatie  
rust- en overlevingspensioen

Tot

– 
65

 ja
ar

Werknemer
(bruto-inkomen)

ZK* € 8 496**

MK € 12 744**

Zelfstandige
(netto-inkomen)

ZK € 6 797**

MK € 10 195**

+ 
65

 ja
ar

Werknemer
(bruto-inkomen)

ZK Onbeperkt

MK Onbeperkt

Zelfstandige
(netto-inkomen)

ZK Onbeperkt

MK Onbeperkt

Overlevingspensioen

– 
65

 ja
ar

Werknemer
(bruto-inkomen)

ZK € 19 782

MK € 24 728

Zelfstandige
(netto-inkomen)

ZK € 15 826

MK € 19 782

+ 
65

 ja
ar

Werknemer
(bruto-inkomen)

ZK € 24 540

MK € 29 850

Zelfstandige
(netto-inkomen)

ZK € 19 632

MK € 23 880

* ZK = Zonder Kinderlast, MK = Met Kinderlast
**Onbeperkt indien loopbaan van 45 jaar

Opgelet:
• In het kalenderjaar waarin je rust- of overle-

vingspensioen ingaat, wordt het grensbedrag 
vermenigvuldigd met een breuk met als noe-
mer 12 en in de teller het aantal gehele maan-
den tussen de ingangsdatum van je pensioen 
en het einde van het jaar. 

• Vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarin je 
65 jaar wordt, mag je onbeperkt cumuleren. 
Hou rekening met een latere fiscale impact.

• Ben je ambtshalve op pensioen gesteld (bij-
voorbeeld door lichamelijke ongeschiktheid), 
dan gelden de cumulatieregels van het overle-
vingspensioen na 65 jaar.

Cumulatievrijstelling bijsprong
In het kader van de coronamaatregelen was er 
een tijdelijke afwijking op de cumulatieregeling. 
Zo werden bij de controle op de cumulatie van 
een beroepsactiviteit met een pensioen de extra 
inkomsten die je als onderwijzer hebt verworven 
via de bijsprong (met het oog op het wegwerken 
van de leerachterstand), niet in aanmerking 
genomen bij het vaststellen van de jaarlijkse cu-
mulatiegrens. Het bijkomende werk dat je leverde 
werd vrijgesteld van cumulatie volgens de wet van 
7 mei 2020 ‘houdende uitzonderlijke maatregelen 
pensioenen inzake de COVID-19 pandemie’. Via 
enkele opeenvolgende Koninklijke Besluiten werd 
de periode van 1 maart 2020 uiteindelijk verlengd 
tot 30 september 2021. Merk wel op dat de cu-
mulatievrijstelling niet van toepassing is voor het 
gedeelte van de opdracht dat al voor de corona-
periode opgenomen werd. Wees waakzaam als je 
wil bijverdienen! Wil je graag zekerheid? Neem 
contact op met de COV-pensioendienst. Aan de 
hand van een salarisfiche en jouw geplande op-
dracht onderzoeken we je bijverdienste.
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Een aanvraag om de 
cumulatievrijstelling 
verder te verlengen 
tot het einde van het 
schooljaar 2021-2022 
is nog in behandeling.


