AD VII Overzeese Sociale Zekerheid – Dienst Betalingen

U ONTVANGT EEN PENSIOEN BIJ DE RSZ.
WELKE INHOUDINGEN KUNNEN ER
TOEGEPAST WORDEN?

Bij de betaling van uw pensioen kunnen bepaalde bedragen ingehouden worden door de RSZ :

1. de bijdrage ten gunste van het RIZIV
2. de solidariteitsbijdrage
3. de bedrijfsvoorheffing

Deze inhoudingen worden gedetailleerd weergegeven in de mededeling bij de betaling van uw
pensioen.
Uw contactpersoon bij de RSZ :
RSZ
Andy GALLE
Dienst Betalingen
Victor Hortaplein, 11
1060 Brussel

betalingen-osz@onssrszlss.fgov.be
tel. +32 (0)2 509 20 99
fax. +32 (0)2 509 30 19

Nuttige contactadressen :
F.P.D. (Federale Pensioendienst)
Sociale en fiscale inhoudingen – 11e verdieping
Zuidertoren
1060 Brussel

socfis@sfpd.fgov.be
tel. België : gratis nummer 1765, code 7810
tel. Buitenland : +32 7815 1765, code 7810

Administratie der directe belastingen
Brussel Buitenland
Kruidtuinlaan 50 bus 3121
1000 Brussel

tbirsbru@minfin.fed.be
tel. +32 (0)2 575 40 80

1. De bijdrage ten gunste van het RIZIV
Wie kan er vrijgesteld worden van de RIZIV-bijdrage ?
U bent vrijgesteld van de RIZIV-bijdrage1 als u aan de volgende twee voorwaarden voldoet :
- Uw woonplaats bevindt zich in een land van de Europese Economische Ruimte maar niet in België of
in Zwitserland
- EN u ontvangt een pensioen ten laste van dit land.
In dat geval stuurt u een brief naar de FPD (sociale en fiscale inhoudingen) waarbij u vraagt om de RIZIVbijdrage te schorsen en om in voorkomend geval de al geïnde bijdragen terug te betalen.
Inderdaad, het is de FPD die bevoegd is om deze vrijstelling toe te kennen.
Bij deze brief voegt u volgende documenten:
1) Een attest van het pensioen dat u ontvangt ten laste van het land van uw woonplaats. Op dit attest
moet de ingangsdatum van uw pensioen vermeldt staan.
2) Een woonplaatsattest van dit land.
Als u niet vrijgesteld bent van de bijdrage, kunt u dan het barema « gezinslast » genieten ?
U kunt het barema « gezinslast » genieten als u ten minste voldoet aan één van de volgende voorwaarden :
 U trekt een pensioen in een andere regeling berekend op basis van het barema « met gezinslast ».
 Uw echtgeno(o)t(e) geniet geen sociaal voordeel krachtens een Belgische of buitenlandse wetgeving.
 De inkomsten van uw echtgeno(o)t(e) overschrijden het maximumbedrag niet dat toegestaan is in de
pensioenregeling voor de werknemers.
 U woont alleen met één of meerdere kinderen. Ten minste één van hen heeft recht op kinderbijslag.
Bij twijfel richt u zich tot de FPD.
De RIZIV-bijdrage op 01/09/2018 (in euro) :
P = maandelijks brutobedrag van alle pensioenen samen
Barema « alleenstaande »
Brutopensioenbedrag
Van
tot

Bijdrage

Barema « gezinslast »
Brutopensioenbedrag
Van
tot

Bijdrage

0€

1 500,36 € 0 €

0€

1 778,14 €

0€

1 500,37 €

1 555,57 € P – 1 500,36 €

1 778,15 €

1 843,58 €

P – 1 778,14 €

1 843,59 €

meer

3,55 % van P

1 555,58 € meer
3,55 % van P
Deze bedragen worden geïndexeerd.
U geniet meerdere pensioenen ?

In dat geval worden de bedragen gecumuleerd door de FPD, die zal bepalen of u onderworpen bent aan de
bijdrage.
Waartoe dient deze bijdrage ?
Met deze bijdrage wordt de Belgische geneeskundige verzorgingssector gefinancierd. De bijdrage vervangt
helemaal niet de bijdragen die u betaalt aan uw ziekenfonds en geeft u geen recht op de terugbetaling van de
geneeskundige verzorgingskosten.

1

De RIZIV-bijdrage wordt ingehouden in toepassing van de wetten van 09/08/1963 en 08/08/1980.

2. De solidariteitsbijdrage
Op wie is dit van toepassing ?
In België wordt een solidariteitsbijdrage2 ingehouden op de pensioenen.
Wie kan er vrijgesteld worden van de solidariteitsbijdrage ?
U bent vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage indien uw woonplaats zich bevindt in een land van de Europese

Economische Ruimte maar niet in België of in Zwitserland.
U dient dan de vrijstelling aan de RSZ aan te vragen en een woonplaatsattest bij deze aanvraag te voegen.
Wie kan het barema « gezinslast » genieten ?
U kunt het barema « gezinslast » genieten als u ten minste aan een van de volgende voorwaarden voldoet :
 U trekt een pensioen in een andere regeling berekend op basis van het barema « met gezinslast ».
 Uw echtgeno(o)t(e) geniet geen sociaal voordeel krachtens een Belgische of buitenlandse wetgeving.
 De inkomsten van uw echtgeno(o)t(e) overschrijden het maximumbedrag niet dat toegestaan is in de
pensioenregeling voor de werknemers.
 U woont alleen met één of meerdere kinderen. Ten minste één van hen heeft recht op kinderbijslag.
De solidariteitsbijdrage op 01/09/2018 (in euro) :
P = maandelijks brutobedrag van alle pensioenen samen
Barema « alleenstaande »
Brutopensioenbedrag
Van
tot

Bijdrage

Barema « gezinslast »
Brutopensioenbedrag
Van
tot

Bijdrage

0,01 €

2 358,32 € 0 %

0,01 €

2 726,52 €

0%

2 358,33 €

2 431,32 € (P – 2 358,32 €) : 2

2 726,53 €

2 810,84 €

(P – 2 726,52 €) : 2

2 431,27 €

2 630,15 € 1,50 %

2 810,85 €

3 005,89 €

1,50 %

2 630,16 €

2 657,51 € (P – 2 551,25 €) : 2

3 005,90 €

3 037,14 €

(P – 2 915,71 €) : 2

3 037,15 €

meer

2%

2 657,52 € meer
2%
Deze bedragen worden geïndexeerd.
Wie berekent deze bijdrage?

 U geniet uitsluitend een pensioen bij de RSZ : de RSZ.
 U geniet een pensioen bij de RSZ en bij de FPD : de FPD.
 In de andere gevallen : de FPD.
Bij twijfel richt u zich tot de instelling die de berekening uitgevoerd heeft.
Door wie wordt deze bijdrage ingehouden ?
Deze bijdrage wordt enkel ingehouden door de organismen die wettelijke pensioenen uitbetalen.
De RSZ houdt steeds de solidariteitsbijdrage in op het RSZ-pensioen en indien nodig op de extralegale
voordelen die u geniet.

2

De solidariteitsbijdrage wordt ingehouden in toepassing van artikel 68 van de wet van 30/03/1994.

3. De bedrijfsvoorheffing
Wat houdt de bedrijfsvoorheffing in ?
De door de RSZ betaalde pensioenen of vervangingsinkomens zijn onderworpen aan de inkomstenbelastingen.
De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de belasting die afgetrokken wordt van iedere betaling.
Bij het begin van het jaar zal de RSZ u telkens een belastingfiche opsturen met details inzake de betalingen
die uitgevoerd werden in de loop van het voorgaande jaar. Bewaar deze fiche zorgvuldig. Ze zal u van nut zijn
voor het vervolledigen van uw inkomstenbelastingaangifte.
U meent dat de bedrijfsvoorheffing die op uw pensioen ingehouden wordt, onvoldoende is ?
U wil vermijden dat u op het einde van het aanslagjaar een te groot belastingsupplement moet betalen. In dat
geval kunt u aan de RSZ vragen om een bijkomende voorheffing in te houden op uw pensioen. Stuur ons een
brief waarin u het gewenste bijkomende bedrag verduidelijkt (per schijven van 5 euro). U kunt deze
inhoudingen stopzetten of wijzigen per gewone brief.
Door wie wordt de bedrijfsvoorheffing ingehouden ?
De RSZ past deze inhouding toe.
U geniet meerdere pensioenen ?
De cumulatie van uw inkomsten zal enkel in aanmerking genomen worden als u, naast het RSZ-pensioen, een
pensioen geniet ten laste van een andere instelling. De RSZ zal dan de inhouding toepassen op basis van de
richtlijnen van de FPD.
In afwachting van deze richtlijnen zal de RSZ de voorheffing inhouden op basis van de pensioenbedragen bij
de RSZ.

Uw fiscaal domicilie situeert zich niet in België ?
De Administratie der directe belastingen omschrijft de term ‘verblijfshouder’ in de fiscale betekenis als volgt :
« hij die in het land waarin hij belastingen betaalt zijn permanent tehuis vestigt, evenals het centrum van zijn
vitale belangen en de plaats waar hij gewoonlijk verblijft (in bepaalde gevallen kan ook de nationaliteit een rol
spelen) ».
Bepaalde landen zijn aan België gekoppeld door een «fiscale overeenkomst ter voorkoming van dubbele
belasting ». Wilt u weten of dit het geval is voor het land waarin u verblijft ? Contacteer dan de RSZ.


Als uw fiscaal domicilie zich situeert in één van deze landen, is het mogelijk dat de inkomsten die u
bij de RSZ geniet, belastbaar zijn in uw land van verblijf. In dat geval moet u geen belastingen betalen
op uw RSZ-pensioen in België en bijgevolg zullen we geen bedrijfsvoorheffing aftrekken. Uiteraard
bent u verplicht om aangifte te doen van uw inkomsten in uw land van verblijf.
Procedure : bezorg de RSZ een attest van uw fiscaal domicilie.



Als uw fiscaal domicilie zich niet in één van deze landen situeert, blijven uw inkomsten belastbaar in
België en moet de bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.
Voor alle bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij de RSZ of bij de Administratie der directe
belastingen.

