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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

Art. 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

- de Kas:  vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. 

- bestuurder: een lid van de Raad van Bestuur; 

- pensioen: overkoepelende benaming voor rustpensioen, overlevingspen-
sioen, rente of overlevingsrente; 

- rustpensioen: pensioen waarop de begunstigde op een bepaalde leeftijd 
aanspraak maakt; 

- overlevingspensioen: pensioen waarop de overlevende echtgenoot aan-
spraak maakt op basis van de pensioenaanspraak van de overleden 
echtgenoot; 

- rente: uitkering als resultaat van de persoonlijke bijdragen aan de Kas; 

- overlevingsrente: uitkering als resultaat van de persoonlijke bijdrage van 
de overleden echtgenoot; 

- gemengde parlementaire en/of ministeriële loopbaan: loopbaan waarin de 
begunstigde in meer dan één parlementaire instelling en/of regering een 
mandaat uitoefende; 

- beroepsactiviteit: elke activiteit die een inkomen kan opleveren als be-
doeld, naar gelang het geval, in artikel 23, of in artikel 228 van het Wet-
boek van de Inkomstenbelasting, zelfs als die activiteit door een tussen-
persoon wordt uitgeoefend, alsmede elke vergelijkbare activiteit die in 
een vreemd land wordt uitgeoefend of in dienst van een internationale of 
supranationale organisatie; 

- gevalideerd mandaat: periode waarin bijdragen werden ingehouden of 
gestort met inbegrip van de periode, gedekt door de uittredingsvergoe-
ding; 

- minimum maandelijks bedrag: het bedrag van het pensioen en de rente, 
berekend op basis van een gevalideerd mandaat van 8 jaar. 

Bij verwijzing naar functies of personen wordt hierna de mannelijke vorm 
gebruikt. Dat houdt in dat in de passages over overlevingsrente en -pensi-
oen “echtgenoot” ook kan staan voor “echtgenote”.

HOOFDSTUK 2: DOEL EN MIDDELEN VAN DE KAS 

Art. 2 De Kas heeft tot doel renten en pensioenen te verzekeren aan gewezen le-
den van het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering, aan hun 
overlevende echtgenoten en hun wezen. Door de bedoelde gewezen leden 
werden tijdens hun mandaat en in de periode van de uittredingsvergoeding 
pensioenbijdragen gestort in de Kas. 
Het streefdoel is, op basis van de in artikel 3 beschreven middelen, op lan-
gere termijn voldoende middelen op te bouwen die de uitbetaling van de 
pensioenen kan waarborgen.
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Art. 3 De Kas wordt gestijfd door:
1° de maandelijkse bijdragen van de leden die hun parlementaire vergoeding 

ontvangen van het Vlaams Parlement, van de gewezen leden die een uit-
tredingsvergoeding ontvangen van het Vlaams Parlement en van de leden 
van de Vlaamse regering en van de gewezen leden van de Vlaamse rege-
ring die een uittredingsvergoeding ontvangen; 

2° een jaarlijkse bijdrage, verleend ten laste van de werkingsbegroting van 
het Vlaams Parlement en van de Vlaamse regering; 

3° de inkomsten uit beleggingen; 
4° schenkingen en legaten, die aanvaard worden door de Raad van Bestuur; 
5° vrijwillige bijdragen, bedoeld in artikel 8. 

HOOFDSTUK 3: DE JURIDISCHE VORM EN HET BESTUUR VAN DE 
KAS 

Art. 4 De vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers werd opgericht 
als vereniging zonder winstoogmerk op basis van de wet van 27 juni 1921 
(Belgisch Staatsblad 18 juli 1996). De Kas heeft zijn zetel in het gebouw van 
het Vlaams Parlement in Brussel, Leuvenseweg 86. 
Bij de oprichting was de naam vzw Pensioenfonds van het Vlaams Parlement; 
met de beslissing van de Algemene Vergadering van 16 juni 2008 werd de 
naam vzw Pensioenkas van het Vlaams Parlement en met de beslissing van 
de Algemene Vergadering van 15 juni 2011 werd de naam vzw Pensioenen 
van de Vlaams  volksvertegenwoordigers.  
De voorzitter van het Vlaams Parlement is van rechtswege erevoorzitter van 
de Kas.

Art. 5 Samenstelling, bevoegdheden en werking van de algemene vergadering, de 
Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur worden geregeld overeenkomstig 
de statuten van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordi-
gers. 

HOOFDSTUK 4: RUSTPENSIOEN EN RENTE 

4.1. Rechten en leeftijdsvoorwaarden voor een rente en een  
rustpensioen 

Art. 6 Het gewezen lid kan het rustpensioen en de rente opnemen vanaf de eerste 
dag van de maand volgend op die waarin hij 65 jaar wordt. 

Vanaf 1 januari 2025 kan het gewezen lid het rustpensioen en de rente opne-
men vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin hij 66 jaar 
wordt. 

Vanaf 1 januari 2030 kan het gewezen lid het rustpensioen en de rente op-
nemen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin hij 67 jaar 
wordt.

Art. 6bis In afwijking van artikel 6 en onverminderd artikel 39 gelden de volgende be-
palingen: 
- het gewezen lid met minstens 42 pensioenaanspraakverlenende jaren in 

het stelsel van de ambtenaren van de federale overheid kan het rustpen-
sioen en de rente opnemen vanaf de eerste dag van de maand volgend 
op die waarin hij 63 jaar wordt; 

- het gewezen lid met minstens 43 pensioenaanspraakverlenende jaren in 
het stelsel van de ambtenaren van de federale overheid kan het 
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rustpensioen en de rente opnemen vanaf de eerste dag van de maand 
volgend op die waarin hij 61 jaar wordt;

- het gewezen lid met minstens 44 pensioenaanspraakverlenende jaren in 
het stelsel van de ambtenaren van de federale overheid kan het rustpen-
sioen en de rente opnemen vanaf de eerste dag van de maand volgend 
op die waarin hij 60 jaar wordt.

Art. 7 Het rustpensioen wordt niet uitgekeerd zolang de betrokkene een van de 
volgende vergoedingen ontvangt:

- een vergoeding als lid van het Europees Parlement, het federaal parle-
ment of een gemeenschaps- of gewestparlement; 

- een vergoeding als lid van de federale regering, als lid van een gemeen-
schaps- of gewestregering of als gewestelijk staatssecretaris; 

- een uittredingsvergoeding uitgekeerd door het Europees Parlement, het 
federaal parlement of een gemeenschaps- of gewestparlement; 

- een vergoeding of een uittredingsvergoeding als gedeputeerde. 

Het overlevingspensioen wordt niet uitgekeerd zolang de begunstigde een 
vergoeding ontvangt zoals bedoeld in titel 11, hoofdstuk 2 van het Statuut 
van de Vlaamse volksvertegenwoordiger." 

Art. 7bis §1. Het recht op het rustpensioen wordt geschorst vanaf de eerste dag van 
de maand die volgt op een ononderbroken periode van 12 maanden detentie 
in een gevangenis en/of internering in een psychiatrische instelling. Het 
recht op het rustpensioen wordt hersteld vanaf de eerste dag van de maand 
die volgt op het einde van de detentie of de internering. 

Het recht op het rustpensioen wordt geschorst wanneer de pensioengerech-
tigde zich niet aanmeldt om zijn detentie in de gevangenis of zijn internering 
te ondergaan. 

Tijdens de schorsing van het rustpensioen wordt aan de partner en aan de 
kinderen die ingeval van overlijden van de pensioengerechtigde recht zou-
den hebben op een overlevingspensioen, een vervangingspensioen 
uitgekeerd dat gelijk is aan het overlevingspensioen waarop zij aanspraak 
zouden kunnen maken indien de gepensioneerde overleden zou zijn. Het 
recht op dit vervangingspensioen eindigt op de eerste dag van de maand na 
het overlijden van de gepensioneerde of op de dag van het herstel van het 
recht op het rustpensioen van de gepensioneerde, zoals bedoeld in het eer-
ste lid. 

§2. Het rustpensioen dat geschorst werd tijdens de voorlopige hechtenis 
wordt met terugwerkende kracht betaald wanneer de pensioengerechtigde 
voor de inbreuk die aanleiding heeft gegeven tot de voorlopige hechtenis 
vrijgesproken wordt bij een in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke 
beslissing, ontslagen wordt van rechtsvervolging of buiten de zaak gesteld 
wordt. Het vervangingspensioen dat aan de partner en de kinderen van het 
gewezen lid betaald is overeenkomstig de eerste paragraaf, wordt in minde-
ring gebracht van deze achterstallen.

Art. 8 Tot de ingangsdatum van de rente of, in voorkomend geval, het rustpensi-
oen of uiterlijk tot de leeftijd van 55 jaar mag ieder gewezen effectief lid van 
het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering doorgaan met pensioenbijdra-
gen te storten gelijk aan ¼ van de bijdragen van de effectieve leden, op 
voorwaarde dat de gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger of de gewezen 
Vlaams minister: 
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- zijn eerste rechten op een parlementair pensioen opbouwde bij de Kas 
van het Vlaams Parlement; 

- gedurende minimaal 1 volledig jaar effectief lid is geweest van het 
Vlaams Parlement of de Vlaamse regering; 

- de toepassing van dit artikel schriftelijk heeft aangevraagd binnen de 3 
maanden na het einde van de periode van de uittredingsvergoeding of 
binnen de 3 maanden na het einde van het mandaat, voor zover er geen 
uittredingsvergoeding wordt uitbetaald. 

Deze bijdrage kan niet gestort worden indien de betrokkene valt onder de 
uitsluiting van artikel 7 of van gelijk welke assemblee een uittredingsvergoe-
ding ontvangt. Bijdragen die in uitvoering van dit artikel aan de Kas werden 
gestort zijn niet terugvorderbaar. 

Elke periode van 1 jaar, tijdens welke de verminderde bijdrage is gestort, telt 
voor ¼ jaar mandaat bij de berekening van het totale bedrag van de rente en 
het rustpensioen overeenkomstig punt 4.2. van dit Reglement. Er kunnen met 
deze regeling slechts volle maanden pensioenrechten worden opgebouwd; uit-
gedrukt in het aantal maanden moet de periode dat er vrijwillige pensioen-
bijdragen worden betaald deelbaar zijn door vier.   

De aldus opgebouwde rechten mogen de totale duur niet overschrijden van 
het opgebouwde gevalideerde mandaat waarvoor er eerder pensioenbijdragen 
zijn gestort in gelijk welke parlementaire pensioenkas. 

De aldus opgebouwde rechten kunnen, ook bij een gemengde parlementaire 
en/of ministeriële loopbaan, het totaal gevalideerd mandaat tot maximum 8 
jaar verlengen. 

Indien men reeds meer dan 8 jaar effectief mandaat (inclusief de termijn van 
de uittredingsvergoeding) heeft, kan men geen gebruik maken van de rege-
ling voorzien in dit artikel. 

De voor het kalenderjaar verschuldigde persoonlijke pensioenbijdragen wor-
den in de maand januari door de betrokkenen aan de Kas betaald, tenzij men 
pas in de loop van het jaar kan aanvangen met de vrijwillige pensioenopbouw 
na een mandaat. In dit laatste geval betaalt men een bijdrage die bepaald 
wordt in functie van het nog te lopen aantal maanden tot 1 januari van het 
volgend jaar; de betaling dient in dit geval te gebeuren binnen een periode 
van twee maanden vanaf het ogenblik dat betrokkene in het systeem van 
vrijwillige pensioenopbouw kan instappen. 

Bij de bepaling van de verschuldigde bijdragen wordt het indexcijfer toege-
past dat van kracht is op het moment dat de bijdrage wordt gevorderd. 

Bij betaling buiten de voorziene termijnen vervalt het recht op vrijwillige pen-
sioenopbouw voor het betrokken jaar. 

In het laatste jaar dat aanvullende pensioenbijdragen kunnen worden gestort, 
wordt de pensioenopbouw afgesloten op het ogenblik dat een laatste volledige 
maand aan pensioenrechten tot stand kan worden gebracht.    

Over alle niet geregelde of betwistbare of sociale gevallen doet de Raad van 
Bestuur uitspraak. 
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Met ingang van 1 juni 2014 kunnen er geen nieuwe toetredingen tot dit stel-
sel gebeuren en verloopt de toepassing overeenkomstige artikel 38, tweede 
lid van dit reglement.

4.2. Berekening van de rente en het rustpensioen 

Art. 9 Indien men lid is geweest van verschillende assemblees of/en regeringen 
worden de opgebouwde rechten in deze gemengde loopbaan samengevoegd 
voor de berekening van het betreffende pensioen.  
De respectievelijke pensioenkassen van de verschillende parlementaire as-
semblees nemen het aandeel van het pensioen ten laste dat betrekking heeft 
op de periode waarin de pensioenbijdragen in hun betrokken pensioenkas 
werden gestort en de pensioenkassen doen onderling de nodige verrekenin-
gen. 
De uitbetaling van het pensioen gebeurt door de Vzw Pensioenen van de 
Vlaamse volksvertegenwoordigers indien de betrokkene zijn eerste rechten 
op een parlementair pensioen opbouwde bij deze Kas. 

Art. 10 Voor de berekening van de pensioenen wordt het mandaat geacht in te gaan 
op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de verkiezing, of 
van het openvallen van het mandaat wegens ontslag, overlijden of anders-
zins.  Het wordt geacht te eindigen aan het einde van de maand waarin het 
mandaat ophoudt, wegens niet-herverkiezing, ontslag of anderszins. 

Er wordt ook rekening gehouden met de maanden waarin de betrokkene de 
uittredingsvergoeding ontvangt. 
De uittredingsvergoeding verworven op basis van een effectief uitgeoefend 
mandaat voor 1 juni 2014 wordt verrekend aan 1/20ste (breuk T1/240). 
De uittredingsvergoeding verworven op basis van een effectief uitgeoefend 
mandaat vanaf 1 juni 2014 wordt verrekend aan 1/36sten (breuk T2/432). 
De uittredingsvergoeding verworven op basis van een effectief uitgeoefend 
mandaat vanaf 1 juni 2019 wordt verrekend aan 1/45sten (breuk T3/540). 

Voor de berekening van de pensioenen wordt de periode verkregen met toe-
passing van artikel 8 geteld bij het aantal maanden verkregen met 
toepassing van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat deze wor-
den verrekend aan 1/20ste (breuk T1/240).

Art. 11 Het bedrag van het rustpensioen wordt op de volgende wijze bekomen:

Parlementaire vergoeding x 75% x (  T1    +   T2   +  T3   ) 
240        432     540 

In deze formule wordt begrepen onder  
T1 : de som van het aantal maanden gevalideerd mandaat voor de periode 
tot 1 juni 2014 en het aantal maanden uittredingsvergoeding dat gedurende 
die periode opgebouwd werd, eventueel vermeerderd met de periode verkre-
gen met toepassing van artikel 8; 
T2 : de som van het aantal maanden gevalideerd mandaat voor de periode 
vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2019 en het aantal maanden uittredings-
vergoeding dat gedurende die periode opgebouwd werd; 
T3 : de som van he aantal maanden gevalideerd mandaat voor de periode 
vanaf 1 juni 2019 en het aantal maanden uittredingsvergoeding dat gedu-
rende die periode opgebouwd werd. 
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Het totale bedrag van het rustpensioen mag in geen geval meer bedragen 
dan drie vierde van de vergoeding van een lid van het Vlaams Parlement.

Art. 12 De rente, opgebracht door de persoonlijke bijdragen, wordt forfaitair vastge-
steld op 20%1 van het totale bedrag, berekend overeenkomstig artikel 11 
van dit reglement. 

Overeenkomstig artikel 18 van de wet van 4 maart 2004 wordt het gedeelte 
van het pensioen dat vrijgesteld is voor de berekening van het cumulatiepla-
fond bepaald op 20% van het absolute plafond, zijnde 46.882,74 € (100%, 
index 138,01). Deze bepaling treedt in werking vanaf 1 januari 2005.   

Art. 13 Bij een gemengde parlementaire en/of ministeriële loopbaan wordt overge-
gaan tot de berekening van het totale bedrag van alle eruit volgende 
pensioenen. Op het ogenblik dat het pensioen wordt berekend, mag dit pen-
sioen in geen geval meer bedragen dan ¾ van de parlementaire vergoeding 
van een lid van het Vlaams Parlement. Wanneer dit wel het geval zou zijn 
wordt het pensioen tot het plafond teruggebracht. Het pensioen ten laste 
van elke parlementaire pensioenkas wordt dan in dezelfde verhouding ver-
minderd. 

Art. 14 Er wordt voor begrafeniskosten 0,5% afgehouden van het bruto bedrag van 
pensioenen en renten ten voordele van de vzw. 

Art. 14bis Het rustpensioen van de pensioengerechtigde die veroordeeld is tot een cri-
minele straf door een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan, 
wordt herleid tot 65% van het bedrag waarop hij op grond van de artikelen 
9 tot 14 aanspraak kan maken. 

De veroordeelde die hersteld wordt in eer en rechten heeft opnieuw recht op 
zijn volledige rustpensioen, zonder de vervallen pensioenrechten te kunnen 
terugvorderen. 

4.3. Kinderbijslag 

Art. 15 Een gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger of een gewezen Vlaams minis-
ter die recht heeft op rustpensioen, kan aanspraak maken op kinderbijslag 
overeenkomstig de regeling geldend voor de leden van het Vlaams Parle-
ment.

4.4. Vakantiegeld 

Art. 16 Elke rechthebbende op een rustpensioen verbonden aan de Vzw Pensioenen 
van de Vlaamse volksvertegenwoordigers heeft recht op een vakantiegeld, 
dat wordt uitbetaald in de maand mei. Het vakantiegeld bedraagt 92% van 
het totale bedrag van de rente en het rustpensioen van de maand maart van 
het jaar waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald.  
Wanneer het personeelslid voor de maand maart geen of slechts een gedeel-
telijk rustpensioen  ontvangen heeft, wordt dit percentage berekend op basis 
van het rustpensioen en de rente  die verschuldigd zou zijn voor de be-
schouwde maand. 

Het vakantiegeld wordt ingevoerd en voor de eerste keer betaald vanaf het 
jaar 2009.

1 De Algemene Vergadering dd. 25.3.1999 besliste de forfaitaire vastgestelde rente te verhogen van 10% tot 20%. 
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HOOFDSTUK 5: OVERLEVINGSRENTE EN -PENSIOEN 

5.1. Rechten en voorwaarden voor een overlevingspensioen en –rente 

Art. 17 § 1.De overlevende partner van een lid of van een gewezen lid van het 
Vlaams Parlement of van de Vlaamse regering dat zijn eerste rechten op 
een parlementair pensioen bij de vzw Pensioenen van de Vlaamse volks-
vertegenwoordigers opbouwde, heeft recht op een overlevingsrente en, 
in voorkomend geval, op een overlevingspensioen. 
Onder het begrip partner in dit reglement dient begrepen te worden iedere 
persoon die, op het ogenblik van het overlijden, met een lid  of een ge-
wezen lid van het Vlaams Parlement of van de Vlaamse regering een 
huwelijk heeft aangegaan, een samenlevingscontract heeft afgesloten of 
een verklaring van wettelijk samenwonen op de gemeente heeft gedaan. 
Familieleden van het effectieve of gewezen lid van het Vlaams Parlement 
of de Vlaamse regering die volgens de wet niet in het huwelijk mogen 
treden met betreffende worden voor de toepassing van het samenlevings-
contract of de verklaring van wettelijk samenwonen ook uitgesloten als 
rechthebbende. 

§ 2. Er dient ten minste één van de volgende voorwaarden vervuld te zijn: 
1° Dat de partner en het lid of gewezen lid gehuwd zijn, een samenle-

vingscontract hebben gesloten of een verklaring van wettelijk 
samenwonen hebben afgesloten en dit gedurende minstens één jaar. 
Om tot de periode van 1 jaar te komen worden aaneensluitende peri-
odes van de hogervermelde situaties samengeteld; 

2° dat het overlijden te wijten is aan de gevolgen van een ongeval na de 
datum van het huwelijk, het afsluiten van een samenlevingscontract of 
het afleggen van de verklaring van wettelijk samenwonen; 

3° dat een kind uit de in 1° situatie is geboren of geboren wordt binnen 
300 dagen na het overlijden; 

4° dat een kind, waarvoor de partner recht had op kinderbijslag, ten laste 
was van het gezin op het ogenblik van het overlijden. 

§ 3. Wanneer de in § 2, 1° gedefinieerde situatie minder dan één jaar heeft 
geduurd en wanneer de overlevende partner aan geen enkele van de in 
het vorige lid vermelde voorwaarden voldoet, heeft hij recht op een over-
levingsrente en, in voorkomend geval, op een overlevingspensioen 
gedurende één jaar vanaf de eerste dag van de maand volgend op het 
overlijden, of op het verstrijken van de periode tijdens dewelke de uittre-
dingsvergoeding werd toegekend, voor zoverre hij het heeft aangevraagd 
binnen twaalf maanden na het overlijden. 

§ 4. De uitbetaling van het overlevingspensioen en de overlevingsrente wordt 
geschorst vanaf de eerste dag van de dertiende maand volgend op een 
nieuw huwelijk, het sluiten van een nieuw samenlevingscontract of het 
afleggen van een verklaring wettelijk samenwonen. In het geval van 
nieuw weduwschap of van echtscheiding of beëindiging van het samenle-
vingscontract of het wettelijk samenwonen wordt de integrale uitbetaling 
op aanvraag van de overlevende partner hervat vanaf de eerste dag van 
de maand na het overlijden of het beëindigen van het huwelijk, het sa-
menlevingscontract of het wettelijk samenwonen. 
Deze bepaling is echter niet van toepassing op de tijdelijke overlevings-
rente en, in voorkomend geval, op het tijdelijke overlevingspensioen 
waarvan sprake is in § 3 van dit artikel. 
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§5. Het recht op het overlevingspensioen en de overlevingsrente wordt ge-
schorst wanneer de rechthebbende gedurende een ononderbroken 
periode van 12 maanden gedetineerd is in een gevangenis en/of geïnter-
neerd is in een psychiatrische instelling. De schorsing gaat in op de eerste 
dag van de maand die volgt op die periode van 12 maanden. Het recht op 
het overlevingspensioen en de overlevingsrente wordt hersteld vanaf de 
eerste dag van de maand die volgt op het einde van de detentie of de 
internering. 

Het recht op het overlevingspensioen en de overlevingsrente wordt ge-
schorst wanneer de rechthebbende zich niet aanmeldt om zijn detentie 
in de gevangenis of zijn internering te ondergaan. 

Het overlevingspensioen en de overlevingsrente die geschorst werden 
tijdens de voorlopige hechtenis worden met terugwerkende kracht be-
taald wanneer de rechthebbende voor de inbreuk die aanleiding heeft 
gegeven tot die voorlopige hechtenis vrijgesproken wordt bij een in 
kracht van gewijsde getreden gerechtelijke beslissing, ontslagen wordt 
van rechtsvervolging of buiten de zaak gesteld wordt. 

Art. 18 De bepalingen betreffende de toekenningsvoorwaarden, de ingangsdatum en 
de opschorting van het overlevingspensioen en de overlevingsrente bepaald 
in artikel 17, zijn van toepassing op de gewezen partner die geen nieuw hu-
welijk heeft aangegaan, geen nieuwe samenlevingscontract heeft gesloten of 
geen verklaring wettelijk samenwonen heeft afgelegd voor het overlijden 
van het lid of gewezen lid van het Vlaams Parlement of de Vlaamse regering 
die zijn partner was. 

Art.19 De volle wezen voor wie het overleden lid van het Vlaams Parlement of van 
de Vlaamse regering dat zijn eerste rechten op een parlementair pensioen 
bij de VZW Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers opbouwde 
kinderbijslag ontving, hebben recht op een overlevingsrente en een overle-
vingspensioen tot de leeftijd van 18 jaar.

Dit recht blijft na die leeftijd bestaan: 

- Zolang de wees in aanmerking komt voor kinderbijslag, maar uiterlijk tot 
de leeftijd van 25 jaar. 

- Ongeacht de leeftijd, indien die wees voor het leven gehandicapt is. De 
handicap moet minimaal 66% bedragen. 

5.2.  Berekening van de overlevingsrente en het overlevingspensioen 

Art. 20 De overlevingsrente wordt forfaitair vastgesteld op 60% van de rente die het 
overleden lid of gewezen lid van het Vlaams Parlement of de Vlaamse rege-
ring genoot of had kunnen genieten krachtens dit reglement. Er wordt geen 
rekening gehouden met de vermindering wegens vervroegde pensionering. 

Art. 21 Het overlevingspensioen bedraagt 60% van het pensioen, verworven door 
het overleden lid of gewezen lid van het Vlaams Parlement of de Vlaamse re-
gering op het ogenblik van het overlijden. Er wordt geen rekening gehouden 
met de vermindering wegens vervroegde pensionering. 

Art. 22 De overlevingsrente en het overlevingspensioen van de overlevende partner 
van een effectief lid van het Vlaams Parlement of van de Vlaamse regering 
dat overlijdt gedurende de uitoefening van zijn parlementair of ministerieel 
mandaat, wordt berekend op basis een bedrag van ten minste 40% van het 
parlementaire maximumpensioen. 
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Art. 23 Het overlevingspensioen wordt verhoogd voor ieder kind ten laste van de 
overlevende partner waarvoor de overledene recht op kinderbijslag kon doen 
gelden. De verhoging vervalt evenwel vanaf de dag dat het bedoelde kind 
niet meer in aanmerking kan komen voor kinderbijslag. 

Per kind bedraagt de verhoging 10% van het totale bedrag van het maxi-
mum overlevingspensioen en de maximum overlevingsrente. De verhoging 
mag nochtans nooit meer bedragen dan het totale bedrag van het overle-
vingspensioen en van de overlevingsrente aan de overlevende partner 
toegekend overeenkomstig artikel 22 van dit reglement. 

Art. 24 De overlevingsrente en, eventueel, het overlevingspensioen toegekend aan 
de gewezen partner worden berekend naar evenredigheid van de duur van 
het gevalideerd mandaat op het einde van de maand van het officieel beëin-
digen van het huwelijk, het samenlevingscontract of het wettelijk 
samenwonen. 

Art. 25 Wanneer er bij het overlijden van een persoon die krachtens dit reglement 
recht heeft op een parlementair pensioen, zowel een gewezen partner is die 
recht heeft op pensioen als een overlevende partner, dan worden de overle-
vingsrente en het overlevingspensioen van de overlevende partner, 
berekend zoals bepaald in artikelen 20 en 21, verminderd met het bedrag 
dat krachtens artikelen 18 en 24 zou worden toegekend aan de gewezen 
partner. 

Indien het overleden effectieve of gewezen lid van het Vlaams Parlement of 
de Vlaamse regering rechten heeft opgebouwd op een parlementair pensioen 
dat ten minste 40% bedraagt van het parlementaire maximumpensioen, 
mag deze regeling niet tot gevolg hebben dat het totale bedrag van de over-
levingsrente en het onvermeerderde overlevingspensioen van de gewezen 
partner en eventueel van de overlevende partner minder bedraagt dat het 
totale bedrag van de overlevingsrente en het overlevingspensioen berekend 
op basis van ten minste 40% van het maximale parlementaire pensioen. 

De overlevingsrente en het overlevingspensioen van de overlevende partner 
worden niet gewijzigd in geval van vermindering of schorsing van het over-
levingspensioen van de vroeger partner of in geval van overlijden van de 
vroegere partner. 

Art. 26 De vermeerdering uit hoofde van kinderen ten laste van de gewezen partner 
en eventueel van de overlevende partner wordt onder hen verdeeld in ver-
houding tot het aantal kinderen ten laste dat uit de relatie met de 
overledene werd geboren. 

Art. 27 De overlevingsrente en het overlevingspensioen van een enige wees bedra-
gen drie vijfde van het totale bedrag van de overlevingsrente en het 
overlevingspensioen dat of de vader of de moeder genoot of waarop hij of 
zij, ongeacht de duur van het partnerschap overeenkomstig artikel 17, § 1, 
recht zou hebben gehad.

Het totale pensioen van twee wezen bedraagt vier vijfde van dat totale be-
drag, dat van drie of meer wezen het gehele bedrag. 

Art. 27bis Het overlevingspensioen en de overlevingsrente van de rechthebbende die 
veroordeeld is tot een criminele straf door een vonnis of arrest dat in kracht 
van gewijsde is gegaan, worden herleid tot 65% van het bedrag waarop hij 
op grond van de artikelen 20 tot 27 aanspraak kan maken. 

De veroordeelde die hersteld wordt in eer en rechten, heeft opnieuw recht 
op zijn volledige overlevingspensioen, zonder de vervallen pensioenrechten 
te kunnen terugvorderen. 
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HOOFDSTUK 6: VERGOEDING VOOR BEGRAFENISKOSTEN 

Art. 28 Bij overlijden van diegene die een rustpensioen geniet, wordt, ten bate van 
de noch uit de echt noch van tafel en bed gescheiden echtgenoot, of bij ont-
stentenis van een echtgenoot ten bate van de erfgenamen in de rechte lijn, 
als compensatie voor de begrafeniskosten, een vergoeding uitgekeerd gelijk 
aan het rekenkundige gemiddelde van het maandelijkse minimum- en maxi-
mumbedrag van het totale bedrag van de rente en het rustpensioen. 

Bij overlijden van degene die een overlevingspensioen geniet, wordt ten 
bate van de erfgenamen in de rechte lijn, als compensatie voor begrafenis-
kosten, een vergoeding uitgekeerd gelijk aan het rekenkundige gemiddelde 
van het maandelijkse minimum- en maximumbedrag van het totale bedrag 
van de overlevingsrente en het overlevingspensioen. 

Bij ontstentenis van de in dit artikel bedoelde rechtverkrijgenden mag de 
vergoeding worden uitgekeerd aan elke natuurlijke of rechtspersoon die be-
wijst dat hij de begrafeniskosten heeft gedragen. In dat geval is de 
vergoeding gelijk aan de werkelijk gedane kosten zonder dat die evenwel 
het bedrag mogen overschrijden dat in dit artikel bepaald is ten gunste van 
de echtgenoot of van de erfgenamen in de rechte lijn. 

HOOFDSTUK 7: REGELS INZAKE DE SAMENVOEGING VAN HET 
PARLEMENTAIR PENSIOEN MET ANDERE INKOMSTEN 

Art. 29 In geval van samenvoeging van het rust- of overlevingspensioen als lid of 
gewezen lid van het Vlaams Parlement of de Vlaamse regering met een rust- 
of overlevingspensioen van de openbare sector, met een rust- of overle-
vingspensioen als werknemer en/of een rust- of overlevingspensioen als 
zelfstandige of als werknemer die onder het stelsel van de overzeese sociale 
zekerheid valt, wordt het pensioen verminderd zodra en in zoverre de sa-
mengevoegde pensioenen een bedrag van 46.882,74 euro (100 %, index 
138,01) per jaar te boven gaan.

Art.29bis § 1. Voor de toepassing van de artikelen 30 en 31 dient onder beroepsin-
komsten te worden verstaan: 

- de inkomsten die bedoeld worden in artikel 23, § 1, 1°, 2° of 4°, of 
artikel 228, §2, 3° of 4°  van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen, zelfs al worden ze door tussenpersonen verworven. 
Hieronder worden begrepen: 

a) winsten van een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf; 

b) baten, onder welke vorm ook, uit vrije beroepen, ambten en pos-
ten en elke winstgevende bezigheid die niet bedoeld is in a en c 
van deze bepaling, met uitzondering van de vergoedingen be-
doeld in artikel 7; 

c) bezoldigingen van werknemers, beheerders en werkende venno-
ten; 

- alle gelijkaardige inkomsten verworven in het buitenland of bij een 
instelling van internationaal publiek recht; 
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§ 2. Bij discussie omtrent de bepaling van de aard van de geviseerde inkom-
sten wordt verwezen naar de interpretatie van de Federale 
Pensioendienst betreffende de cumulatie van inkomsten met pensioenen 
van het ambtenarenstelsel.

Art. 30 Tot 31 december van het kalenderjaar waarin het begunstigde lid 64 jaar 
wordt, kan het rust- of overlevingspensioen gecumuleerd worden met an-
dere inkomsten zoals bedoeld in artikel 29bis. De som van het rust- of 
overlevingspensioen en de andere inkomsten mag niet meer bedragen dan 
de parlementaire vergoeding van een lid van het Vlaams Parlement op 1 ja-
nuari van het betrokken jaar. In voorkomend geval wordt het rust- of 
overlevingspensioen in overeenstemming met deze bepaling verminderd. 

Art. 31 Vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarin het begunstigde lid 65 jaar 
wordt, kan het rust- of overlevingspensioen onbeperkt gecumuleerd worden 
met beroepsinkomsten zoals bedoeld in artikel 29bis. 

Art. 32 Zonder beperking is toegestaan elke wetenschappelijke of artistieke activiteit 
die geen weerslag heeft op de arbeidsmarkt, voor zover de betrokkene geen 
handelaar is in de zin van het Wetboek van Koophandel. 

Art.33 Iedere activiteit bedoeld, in artikelen 30 tot 32, moet vooraf worden aange-
geven. 

HOOFDSTUK 8: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Art. 34 De aanvragen voor renten en pensioenen moeten schriftelijk aan de voorzit-
ter van de Raad van Bestuur worden gericht door middel van een 
aanvraagformulier dat aan degene die er om verzoekt, door de Kas ter be-
schikking wordt gesteld. 

Indien de aanvraag gedaan wordt binnen een termijn van één jaar vanaf de 
dag van het ontstaan van het recht op de rente en/of het pensioen dan 
wordt de rente en, in voorkomend geval, het pensioen toegekend van die 
dag af. 

Indien de aanvraag gedaan wordt na die termijn dan wordt de rente en, in 
voorkomend geval, het pensioen pas toegekend vanaf de eerste dag van de 
maand volgend op de aanvraag.  De niet-uitbetaalde achterstallen vervallen 
aan de Kas. 

Art. 35 Ten onrechte uitbetaalde pensioen- en rentebedragen worden teruggevor-
derd door de Kas. 

Het recht op terugvordering vervalt na zes maanden, te rekenen vanaf de 
datum waarop de uitbetaling ten gevolge van een materiële vergissing van 
de Kas is geschied. Wanneer de onverschuldigde betaling te wijten is aan 
verzuim, opzet of bedrog van de zijde van de pensioengerechtigde, is de 
verjaringstermijn vijf jaar.  

Benevens de gevallen, bepaald in het Burgerlijk Wetboek, wordt de verjaring 
gestuit door de terugvordering van het onverschuldigd betaalde door middel 
van een aangetekende brief aan de pensioengerechtigde. 

Behalve wanneer de onverschuldigde betaling te wijten is aan verzuim, op-
zet of bedrog, gaat de terugvordering van het onverschuldigd betaalde 
teniet bij het overlijden van de gerechtigde indien, op de dag van het overlij-
den, de terugvordering, hem niet ter kennis was gebracht. Deze bepaling 
vormt geen beletsel voor het verhalen van het onverschuldigd betaalde op 
de termijnen die bij het overlijden vervallen en niet uitbetaald waren. 
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Art. 36 Elk bezwaar of geschil dat mocht rijzen naar aanleiding van verrichtingen 
tussen de leden, begiftigden, rechthebbenden of rechtverkrijgenden en de 
Kas, zijn vertegenwoordigers of beheerders, wordt beslecht overeenkomstig 
artikel 35 van de Statuten. 

Evenwel kan elke belanghebbende, desgewenst, het geschil ter beoordeling 
voorleggen aan de Raad van Bestuur, die binnen een maand na het verzoek 
zijn advies moet geven. 

Indien er omtrent de toepassing van artikel 10 betwistingen zouden ont-
staan, wordt dit beslecht door de Raad van Bestuur. 

HOOFDSTUK 9: SLOTBEPALINGEN 

Art. 37 Het reglement, in werking getreden op 21 mei 1995 en aangenomen door de 
Algemene Vergadering van 19 maart 1997 en gewijzigd op 27 maart  2004,  
28 april 2005, 15 juni 2006, 19 juni 2007, 11 juni 2008, 15 juni 2011 
(naamswijziging), 10 juli 2013 en 13 maart 2014 kan steeds door het be-
voegde orgaan worden herzien.   

Elk voorstel tot herziening moet worden gericht aan de Raad van Bestuur die 
het, na onderzoek, aan de Algemene Vergadering voorlegt.  De indieners 
van de voorstellen worden telkens op de vergaderingen waarop die voorstel-
len worden besproken, uitgenodigd. 

HOOFDSTUK 10: OVERGANGSBEPALINGEN 

Art. 38 De regeling voorzien in artikel 8 gaat in voor de Vlaamse volksvertegen-
woordigers en de leden van de Vlaamse regering die vanaf de legislatuur 
1999-2004 zijn verkozen en aan de voorwaarden voldoen. 

Deze regeling wordt opgeheven met ingang van 1 juni 2014. Gewezen 
Vlaamse volksvertegenwoordigers die reeds gebruik maken van deze moge-
lijkheid en op datum van 1 juni 2014 nog geen maximaal gebruik hebben 
kunnen maken van hun recht op basis van artikel 8 van dit reglement kun-
nen blijven gebruik maken van deze regeling tot ze hun vastgestelde grens 
bereikt hebben. In uitvoering van artikel 10, lid 3 van dit reglement worden 
de uitgevoerde stortingen beschouwd als zijnde uitgevoerd voor 1 juni 2014 
en als dusdanig verrekend.

Art. 39 In afwijking van artikel 6 en onverminderd artikel 6bis gelden de volgende 
bepalingen: 

- het gewezen lid met een gevalideerd mandaat voor 1 juni 2019 kan het 
rustpensioen en de rente met betrekking tot de periode voor 1 juni 2019 
opnemen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin het 
62 jaar wordt; 

- het gewezen lid geboren voor 1 juni 1969 met een gevalideerd mandaat 
voor 1 juni 2014, kan het rustpensioen en de rente met betrekking tot de 
periode voor 1 juni 2014 opnemen vanaf de eerste dag van de maand 
volgend op die waarin hij 60 jaar wordt; 

- het gewezen lid dat op 31 mei 2019 de leeftijd van 52 jaar heeft bereikt, 
voor de datum van 1 juni 2014 een gevalideerd mandaat van minstens 8 
jaar heeft opgebouwd, zich kandidaat heeft gesteld voor de verkiezingen 
van het Vlaams Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of de 
Kamer van volksvertegenwoordigers van 2019 en niet verkozen is, kan 
het rustpensioen en de rente met betrekking tot de periode tot 31 mei 
2014 onmiddellijk aansluitend op de uittredingsvergoeding opnemen; 
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- het gewezen lid dat op 31 mei 2019 de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, 
voor de datum van 1 juni 2014 een gevalideerd mandaat heeft opge-
bouwd, zich kandidaat heeft gesteld voor de verkiezingen van het 
Vlaams Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of de Kamer 
van volksvertegenwoordigers van 2019 en niet verkozen is, kan het 
rustpensioen en de rente met betrekking tot de periode tot 31 mei 2014 
onmiddellijk aansluitend op de uittredingsvergoeding opnemen. 

Art.40 De gewezen leden die op 31 mei 2019 een parlementair pensioen genieten, 
behouden hun lopende pensioenrechten. 


