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STUREN NAAR:

Federale Pensioendienst
Departement Pensioenbetalingen
Sociale en Fiscale Inhoudingen
Zuidertoren
1060 BRUSSEL
BELGIE

Inlichtingen voor het bepalen van uw fiscale situatie
De inlichtingen in dit formulier zullen gebruikt worden voor de berekening van de exacte bedragen van de
fiscale en sociale bijdragen die moeten ingehouden worden op uw pensioen(en) (1e pijler en aanvullende).
Op de laatste pagina vindt u een alfabetisch lexicon waarin u de verklaring van de onderstreepte termen
in de vragenlijst terugvindt.
1

Uw persoonlijke gegevens
● Geboortenaam en voornaam: .........................................................................................................
● Uw Rijksregisternummer (op de achterkant van uw identiteitskaart):
.

.

-

.

● Telefoonnummer (facultatief): ..........................................................................................................
● E-mailadres (facultatief): ..................................................................................................................
Alleen als u in het buitenland verblijft en u uw Rijksregisternummer niet meer kent, vult u volgende
gegevens correct en volledig in:
Geboortedatum:

.

.

Straat nr.: .........................................................................................................................................
Postcode gemeente: ........................................................................................................................
LAND: ..............................................................................................................................................
2

Bent u officieel erkend als persoon met een zware en blijvende handicap?
Nee
Ja

3

Wat is uw burgerlijke staat?
Alleenstaande. Ga rechtstreeks naar vraag 8.
Feitelijke samenwonende partner. Ga rechtstreeks naar vraag 8.
Wettelijke samenwonende partner. Ga naar vraag 4.
Gehuwd. Ga naar vraag 4.
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4

Is uw huwelijkspartner of uw wettelijke samenwonende partner officieel erkend als zwaar en
blijvend gehandicapt?
Nee
Ja

5

Ontvangt uw huwelijkspartner of uw wettelijke samenwonende partner uitsluitend één of
meerdere pensioen(en)?
Nee
Ja. Wat is het brutobedrag van zijn pensioen(en)?
Van 0 EUR tot 172,50 EUR.
Van 172,51 tot 573,74 EUR.
573,75 EUR of meer.

6

Ontvangt uw huwelijkspartner of wettelijke samenwonende partner beroepsinkomsten of
vervangingsinkomsten?
Nee. Ga rechtstreeks naar vraag 8.
Ja. Hoeveel bedraagt de som van zijn bruto-inkomsten?
Van 0 tot 287,50 EUR. Ga rechtstreeks naar vraag 8.
287,51 EUR of meer. Ga naar vraag 7.

7

Gaat het om beroepsinkomsten?
Nee. Ga naar vraag 8.
Ja. Deze inkomsten zijn:
lager dan de bedragen in de onderstaande tabel.
hoger dan de bedragen in de onderstaande tabel.
Deze inlichtingen zullen ons toelaten de solidariteitsbijdrage en de bijdrage voor de ziekte- en
invaliditeitsverzekering correct te berekenen en in te houden op uw pensioen(en).
Vóór 65 jaar
Als
werknemer/ambtenaar:
Bruto-jaarinkomsten

Als zelfstandige:
Netto-jaarinkomsten

Zonder kinderlast

Vanaf 65 jaar

8 172,00 EUR

23 604,00 EUR

12 258,00 EUR

28 712,00 EUR

Zonder kinderlast

6 538,00 EUR

18 883,00 EUR

Met kinderlast

9 807,00 EUR

22 969,00 EUR

Met kinderlast
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8

Hebt u kinderen ten laste?
Nee
Ja. Vul de onderstaande tabel in:
Naam en voornaam

9

Geboortedatum
(dd/mm/jjjj)

Co-ouderschap?

Zware en
blijvende
handicap?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Hebt u andere personen ten laste (dan de kinderen)?
Nee
Ja. Vul onderstaande tabel in:
Naam en voornaam

Geboortedatum
(dd/mm/jjjj)

Verwantschap?

Zware en
blijvende
handicap?
ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee
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Opgemaakt te (plaats): ................................................. ; op ................................................................. (datum)
Handtekening van de gepensioneerde (of beheerder van goederen aangesteld door de vrederechter):

Voornaam Naam: ..................................................................
Straat nr.: ..............................................................................
Postcode PLAATS: ...............................................................
LAND: ...................................................................................

We danken u voor uw antwoorden op onze vragen.
Indien nodig contacteren we u voor meer informatie.

Om zeker te zijn dat uw pensioen correct betaald wordt, kunt u ons het best onmiddellijk
elke verandering in uw toestand melden.
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Lexicon

Alleenstaande: vrijgezel, weduwe, weduwnaar, uit de echt gescheiden, gescheiden van tafel, bed en
goederen, feitelijk gescheiden.
Andere personen ten laste: ouder, grootouder, broer of zus van één van de twee huwelijkspartners of
wettelijke samenwonende partner, die deel uitmaakt van het gezin.
Opgelet: personen die niet in deze lijst voorkomen, kunnen in geen geval als fiscaal ten laste worden
beschouwd. Uw huwelijkspartner of wettelijke samenwonende partner kan nooit beschouwd worden als een persoon
ten laste

Beroepsinkomsten: vloeien voort uit een activiteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige.
Feitelijke samenwonende partner: als u samenwoont met iemand, zonder gehuwd te zijn en zonder een
verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd te hebben.
Kinderen ten laste: als aan alle voorwaarden voldaan is, kunt u als kinderen ten laste beschouwen:
● uw kinderen en geadopteerde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;
● de kinderen die u onder uw exclusieve of voornaamste bewaring hebt.
Opgelet: éénzelfde kind kan nooit tegelijkertijd door meerdere personen ten laste worden genomen. Indien
uw partner het kind ten laste neemt, dan kan u dit kind voor uzelf niet in rekening brengen.
Vervangingsinkomsten: werkloosheidsuitkering, systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag,
brugpensioen, loopbaanonderbreking, verminderde arbeidsprestaties, ziekte- en invaliditeitsuitkering,
vergoedingsrente voor een werkongeval of een beroepsziekte.
Verwantschap: vader, moeder, grootouder, broer of zus.
Wettelijke samenwonende partner: als u samenwoont zonder gehuwd te zijn en een verklaring van
wettelijke samenwoning afgelegd hebt.
Zware en blijvende handicap: Elke zware en blijvende handicap moet officieel erkend worden vóór u 65
bent (erkende handicap van minstens 66 % of een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 9
punten).
Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing zal rekening gehouden worden met de graad van handicap
van uw huwelijkspartner of uw wettelijke samenwonende partner, als deze geen eigen inkomsten heeft.

