INHOUDSTAFEL
A. WETTELIJKE BEPALINGEN

Gele
Bladzijden

1.

KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

P.1

2.

Wet van 3 mei 1971 tot bevordering van de sanering van de landbouw en van de tuinbouw

P.53

3.

Wet van 12 juli 1972 houdende wijziging van sommige bepalingen
inzake het sociaal statuut der zelfstandigen

P.55

4.

Wet van 6 februari 1976 houdende wijziging van sommige bepalingen inzake het sociaal statuut der zelfstandigen

P.57

5.

Wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen
1977-1978

P.60

6.

Herstelwet van 10 februari 1981 inzake de Middenstand

P.67

7.

Wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de
pensioenregelingen

P.70

8.

KB nr. 513 van 27 maart 1987 tot afschaffing van de Rijkskas voor
Rust- en Overlevingspensioenen en tot reorganisatie van de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen

P.85

Wet van 7 juni 1989 houdende maatregelen ten gunste van de personen die het statuut bezitten van de verplicht ingelijfde bij het Duitse
leger en hun rechthebbenden
10. Wet van 23 december 1994 tot instelling van een communautaire
steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector

P.89

11. KB van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van
de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1,
4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en
Monetaire Unie

P.102

12. Programmawet van 24 december 2002 (uittreksels: aanvullende pensioenen - verjaringstermijn inzake de uitbetaling van de pensioenen)

P.103

13. Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (uittreksels)

P.104

14. Programmawet (I) van 27 december 2006 (uittreksels)
15. Wet van 13 november 2011 tot verlenging van de pensioenbonus
voor werknemers en zelfstandigen
16. Wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (I)

P.105
P.106

Bijwerking 2012/1

1.

9.

P.92

P.107

17. Wet van 21 december 2012 houdende wijzigingen van het koninklijk
besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26
juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3,
§ 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de
budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese
Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een
overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen (uittreksels)
18. Wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad
19. Wet van 10 augustus 2015 tot verhoging van de wettelijke leeftijd
voor het rustpensioen en tot wijziging van de voorwaarden voor de
toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd van het
overlevingspensioen
20. Wet van 6 juli 2016 tot toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van sommige
minimumpensioenen, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel

Bijwerking 2016/1

P.108

P.109
P.110

P.111

1/1.

B. UITVOERENDE BEPALINGEN

Roze
Bladzijden

1. KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende
het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

P.120

2. KB van 29 december 1967 betreffende de rechten van de gewezen kolonisten binnen het raam van het stelsel voor rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

P.251

3. KB van 7 februari 1968 houdende vaststelling van de bijzondere
voorwaarden in dewelke de begunstigden van een statuut van nationale
erkentelijkheid een vervroegd rustpensioen als zelfstandige kunnen bekomen

P.258

4. KB van 26 juni 1969 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder een statuut van nationale erkentelijkheid recht geeft op een vervroegd niet verminderd rustpensioen als zelfstandige

P.262

5. KB van 8 juli 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waarin sommige krijgsgevangenen en sommige politieke gevangenen begunstigd met
een statuut van nationale erkentelijkheid kunnen aanspraak maken op
een vervroegd rustpensioen als zelfstandige

P.268

6. KB van 17 juli 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22
december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen

P.272

7. KB van 20 februari 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van
22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rusten overlevingspensioen der zelfstandigen

P.275

8. KB van 26 mei 1976 houdende vaststelling van de voorwaarden waarin
de niet-invalide begunstigden van een statuut van nationale erkentelijkheid aanspraak kunnen maken op een vervroegd rustpensioen als zelfstandige

P.279

9. KB van 2 juli 1976 houdende vaststelling van de voorwaarden waarin
de burgerlijke oorlogsinvaliden die niet begunstigd zijn met een statuut
van nationale erkentelijkheid aanspraak kunnen maken op een vervroegd rustpensioen als zelfstandige

P.284

2.

10. KB van 20 december 1976 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de binnenschippers aanspraak kunnen maken op een vervroegd
rustpensioen als zelfstandige

P.287

11. KB van 2 maart 1977 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22
december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen en uitvoering van artikel 43 van
de wet van 6 februari 1976 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen

P.292

12. KB van 27 december 1977 tot uitvoering van het Hoofdstuk III, afdeling 5 - Bijzonder brugpensioen voor oudere werklozen - en van het
Hoofdstuk V, afdeling 6 - Bijzonder brugpensioen voor bejaarde invaliden - van de wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire
voorstellen 1977-1978

P.296

13. KB van 18 mei 1981 tot uitvoering van de artikelen 9 en 30bis van het
koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen

P.303

14. KB van 20 juli 1981 houdende uitvoering van artikel 52bis, § 1, van het
koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen

P.307

15. KB van 23 juli 1981 houdende uitvoering van artikel 52bis, § 2, van het
koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen

P.309

16. KB van 31 juli 1981 houdende inrichting van het aanvullend pensioenstelsel der zelfstandigen

P.311

16bis. KB van 18 april 1983 tot vaststelling van de betalingswijze van bepaalde door de Rijksdienst voor pensioenen uitgekeerde voordelen

P.312/1

17. KB van 20 september 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van
22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rusten overlevingspensioen der zelfstandigen

P.313

18. KB van 24 januari 1985 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr.
281 van 31 maart 1984 houdende bepaalde tijdelijke wijzigingen in de
regeling inzake de koppeling van sommige sociale uitkeringen van de
maatschappelijke zekerheid en uitgaven in de overheidssector aan het
indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, en tot toekenning
van een inhaalpremie aan sommige gerechtigden op sociale uitkeringen

P.315

Bijwerking 2006/3

3.

19. KB van 16 juli 1985 houdende de betaling per overschrijving van bepaalde voordelen uitgekeerd door de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen

P.318

20. KB van 19 december 1990 houdende uitvoering van artikel 52bis, § 2,
van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het
rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

P.321

21. KB van 17 oktober 1991 betreffende de betaling per overschrijving van
de uitkeringen betaald door de Rijksdienst voor pensioenen

P.323

22. KB van 28 februari 1993 betreffende de betaling per overschrijving
van sommige uitkeringen betaald door de Rijksdienst voor pensioenen

P.326

23. MB van 20 december 1993 tot uitvoering van artikel 2, § 8 van het
koninklijk besluit van 30 oktober 1992 tot uitvoering van artikel 9, § 1,
1° en 30bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

P.328

24. KB van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de pensioensector

P.330

25. KB van 2 maart 1995 betreffende de nadere regels voor de toepassing
van de communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de
landbouwsector

P.334

26. KB van 25 april 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30
januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de
wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie

P.340/2

27. KB van 24 april 1997 tot uitvoering van de artikelen 2 en 13 van de
wet van 23 december 1994 tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 1995 betreffende de nadere
regels voor de toepassing van de communautaire steunregeling voor
vervroegde uittreding in de landbouwsector

P.340/7
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4.

28. KB van 18 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22
december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen

P.340/9

29. KB van 13 maart 1998 houdende uitvoering van artikel 8 van de wet
van 23 december 1994 tot instelling van de communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector

P.340/11

30. KB van 24 maart 1998 tot uitvoering van het artikel 13 van de wet van
23 december 1994 tot instelling van een communautaire steunregeling
voor vervroegde uittreding in de landbouwsector

P.340/14

31. KB van 18 november 1998 tot uitvoering van het artikel 13 van de wet
van 23 december 1994 tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector

P.340/16

32. KB van 18 februari 2000 tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het P.340/17/1
koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel
der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van
de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese
en Monetaire Unie
33. KB van 1 februari 2001 tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk
besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

P.340/18

34. KB van 11 december 2001 tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 16 november 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen

P.340/21

35. KB van 2 augustus 2002 tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der
zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van
de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese
en Monetaire Unie

P.340/23

36. KB van 21 november 2002 tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen

P.340/25

Bijwerking 2002/2

5.

37. KB van 8 juli 2003 tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk
besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van
de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1,
4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie

P.340/27

38. KB van 11 juli 2003 betreffende de verjaringstermijn inzake de uitbetaling van de pensioenen en de rechtzetting van vergissingen in administratieve beslissingen of in de uitvoering ervan

P.340/29

39. KB van 15 december 2003 houdende uitvoering van de artikelen 44,
§ 2, en 50, § 1, van de programmawet (I) van 24 december 2002, in verband met de bijdrage voor het aanvullend pensioen van zelfstandigen en
de omzetting van kapitaal in rente

P.340/31

40. KB van 15 december 2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties
verbonden met de sociale pensioenovereenkomsten

P.340/35

41. KB van 15 maart 2004 tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk
besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

P.340/38

42. KB van 27 december 2004 met betrekking tot het Aanvullend Pensioen
voor Zelfstandigen en houdende uitvoering van de artikelen 45 en 80
van de programmawet (I) van 24 december 2002

P.340/40

43. KB van 3 oktober 2005 in uitvoering van artikel 36, § 5, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

P.340/43

44. KB van 12 december 2005 tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het
koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel
der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van
de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese
en Monetaire Unie

P.340/46

45. KB van 21 december 2005 tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen

P.340/48

Bijwerking 2005/3

6.

46. KB van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, HOOFDSTUK II van P.340/51
P.340/51
de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact
P.340/57/1
47. KB van 12 januari 2007 betreffende de aanvullende pensioenovereen- P.340/57/1
komsten voor zelfstandigen

P.340/58
48. KB van 25 februari 2007 tot uitvoering van Titel II, HOOFDSTUK I P.340/58
van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact
P.340/62
49. KB van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot P.340/62
toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden
P.340/70
50. KB van 26 april 2007 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 P.340/70
juni 2006 tot uitvoering van Titel III, HOOFDSTUK II van de wet van
23 december 2005 betreffende het generatiepact
P.340/78
51. KB van 3 augustus 2007 tot uitvoering van artikel 35 van het konink- P.340/78
lijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
P.340/80
52. KB van 30 augustus 2008 tot verhoging van sommige pensioenen en P.340/80
tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging
van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan
sommige pensioengerechtigden
P.340/82
53. KB van 9 maart 2009 tot verhoging van sommige pensioenen en tot P.340/82
wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van
sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan
sommige pensioengerechtigden
P.340/85
54. KB van 2 april 2009 tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het konink- P.340/84/1
lijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26
juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring P.340/88
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, §
1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie
55. KB van 8 juli 2011 tot verhoging van sommige pensioenen van zelf- P.340/85
standigen
56. KB van 13 augustus 2011 betreffende de betaling van de door de P.340/88
Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen
Bijwerking 2013/2

7.

57. KB van 30 november 2011 tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het P.341
koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel
der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van
de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese
en Monetaire Unie
58. KB van 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het P.342
koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel
der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van
de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese
en Monetaire Unie
59. KB van 15 december 2013 tot uitvoering van artikel 3/1 van de wet P.343
van 23 december 2005 betreffende het generatiepact
60. KB van 22 mei 2014 tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 21 P.344
december 2012 houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30
januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de
wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en
Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling
met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor
zelfstandigen
61. KB van 7 juni 2015 tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensi- P.345
oenen in de regeling voor zelfstandigen (uittreksels)
62. KB van 9 november 2015 tot vaststelling van de weerslag van de P.346
schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de bijdragen voor zelfstandigen met het oog op de opbouw van een aanvullend pensioen
63. KB van 11 augustus 2017 tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde P.347
pensioenen
in
de
regeling
van
de
zelfstandigen
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8.

64. KB van 8 mei 2018 tot invoering van een welvaartspremie in de rege- P.348
ling van de zelfstandigen
65 KB van 28 juni 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 P.349
december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen en tot aanpassing aan de welvaart
van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen
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9.

