Afkoop van uw studiejaren
vanaf 1 december 2017
Je behaalde een diploma in hoger onderwijs? Dan kan je deze studiejaren geheel of gedeeltelijk laten meetellen
voor de berekening van uw wettelijk brutopensioen. Je doet dit door deze studiejaren geheel of gedeeltelijk af te
kopen. Op 1 december 2017 is de wetgeving veranderd. De bestaande regelingen voor zelfstandigen, werknemers
en ambtenaren werden grotendeels gelijkgeschakeld.
Welke studiejaren kan je afkopen?

Je kan enkel studies afkopen, waarvoor je een diploma,
beroepskwalificatie of doctoraat hebt behaald.
Alle studies na het zesde jaar secundair kunnen afgekocht
worden. De afkoop is wel beperkt tot het minimum aantal
jaren, dat nodig is om het diploma te halen. Bisjaren kan je
dus niet afkopen.
Heb je meerdere diploma’s? De afkoop is beperkt tot één
einddiploma. Je zal dus moeten kiezen welk diploma je wenst
af te kopen.
Je kan kiezen hoeveel jaren je afkoopt, er is geen verplichting
om de volledige studieperiode af te kopen.

Hoeveel kost het?

Je wil een aanvraag indienen
Je statuut op het moment van de aanvraag bepaalt in welk
stelsel je de afkoop moet doen.
Ben je zelfstandige op het moment van de aanvraag, dan kan
je regulariseren in de regeling voor zelfstandigen.
Je kan je aanvraag online doen via mypension.be of in de kantoren van het RSVZ (www.rsvz.be/contact). Je kan ook terecht
bij je regionaal kantoor van Acerta. Voeg steeds je diploma bij
je aanvraag. Zo komt je dossier sneller in orde.
Je moet je aanvraag wel doen voor de ingangsdatum van je
pensioen.

Hoeveel je betaalt, hangt af van het tijdstip van je aanvraag.
Bovendien is er een overgangsperiode voorzien waarin iedereen de kans krijgt om de studiejaren af te kopen aan het nieuwe tarief.
Tijdens de overgangsperiode (1.12.2017 – 30.11.2020)
Als je je aanvraag doet voor 1 december 2020 en je gaat ten vroegste op 1 december 2018 met pensioen, dan vind je je kostprijs per
studiejaar hieronder.
Aanvraag

Kostprijs

< 10 jaar na de studies

1 500 euro per studiejaar

> 10 jaar na de studies
voor jaren vanaf het jaar van de 20e verjaardag

1 500 euro per studiejaar

> 10 jaar na de studies
voor jaren voor 1 januari van de 20e verjaardag

% van de actuele waarde van het pensioenvoordeel

Na de overgangsperiode (vanaf 1.12.2020)
Wil je de afkoop pas aanvragen na de overgangsperiode dan is het belangrijk dat je je studies regulariseert binnen de 10 jaar nadat je
bent afgestudeerd.
Aanvraag

Kostprijs

< 10 jaar na de studies

1 500 euro per studiejaar

> 10 jaar na de studies

% van de actuele waarde van het pensioenvoordeel
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Interessant voor jou?

Je pensioenvoordeel per geregulariseerd studiejaar vind je in onderstaande tabel.
Pensioen

Pensioenvoordeel per jaar

Pensioen alleenstaande

266,66 euro

Gezinspensioen

333,33 euro

Als je later het minimumpensioen als zelfstandige krijgt, dan is je pensioenvoordeel groter.
Pensioen

Pensioenvoordeel per jaar

Pensioen alleenstaande

323,29 euro

Gezinspensioen

403,99 euro

Je krijgt het minimumpensioen als je minstens 30 jaar gewerkt hebt als zelfstandige. Heb je geen 30 jaren gewerkt als zelfstandige, maar
heb je ook gewerkt als werknemer? Dan kunnen die jaren onder bepaalde voorwaarden meetellen om de norm van 30 jaren te halen.

Een woordje fiscaliteit

De betaalde bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar, net zoals de
gewone sociale bijdragen. Je doet hiermee een fiscaal
voordeel aan het marginaal tarief. De werkelijke kost ligt
dus aanzienlijk lager dan 1 500 euro per studiejaar.
Je sociaal verzekeringsfonds zal deze bijdragen ook vermelden
op je fiscaal attest.

Nog vragen?

Je vindt meer info over de afkoop van je studiejaren en
over je pensioen in het algemeen in onze handige
pensioenbrochure op ikbenzelfstandige.be/publicaties.

Oude of nieuwe regeling?
De nieuwe regeling treedt in werking op 1 december
2017. Ze geldt voor aanvragen, ingediend vanaf 1 december
2017 voor de pensioenen die ten vroegste ingaan op 1
december 2018.
Er is een overgangsperiode van 3 jaar tot 1 december
2020. Tijdens deze overgangsperiode heb je de keuze tussen
de oude of de nieuwe regeling. Je moet wel aan de voorwaarden van de betrokken regeling voldoen.
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Ons advies: de oude regeling is enkel voordeliger als je
gestudeerd hebt voor 1975.
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