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Aanvraag van pensioenkapitaal
Elke werknemer in de Vlaamse sociale sector is aangesloten bij het aanvullend pensioenplan van de sector. Het
pensioenplan werkt als een pensioenspaarrekening waarop bijdragen worden gestort.
Om de pensioenspaarrekeningen te beheren, heeft de sector het Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit / socialprofitsector opgericht. Het fonds wordt paritair beheerd door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van
de sector en staat onder toezicht van de Vlaamse overheid en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA).

Wanneer krijgt u het gespaarde pensioenkapitaal?
Het Pensioenfonds betaalt u het gespaarde pensioenkapitaal, inclusief het behaalde financiële rendement, uit:
•

op het moment dat u 65 jaar wordt of wanneer u uw pensioen vroeger opneemt (maar niet voor 60 jaar).

Niettegenstaande het Pensioenfonds al belasting inhoudt op het pensioenkapitaal, moet u het bedrag nog aangeven
in uw belastingaangifte. We zullen u het daarop volgende jaar dan ook een fiscale fiche toesturen waarmee een
juiste aangifte kan gedaan worden.

Wat moet u doen?
Als u het pensioenkapitaal op 65 jaar wil ontvangen, hoeft u voorlopig niets te doen. Als u 65 jaar wordt, zal het
Pensioenfonds u het formulier sturen waarmee u uw pensioenkapitaal kan opvragen.
Als u aan de voorwaarde voldoet om het pensioenkapitaal op te vragen vóór uw 65ste, kan u de uitbetaling bekomen
door dit formulier terug te sturen naar het Pensioenfonds samen met een bewijs van pensionering. Het
Pensioenfonds betaalt u het nettopensioenkapitaal dan zo snel mogelijk uit.

Door u in te vullen (in hoofdletters aub)
Uw gegevens:
Voornaam en familienaam: ____________________________________________
Rijksregisternummer: _ _ _ _ _ _

_ _ _

_ _

(zie achterzijde van de identiteitskaart)

Geboortedatum: _ _ / _ _ / _ _ _ _

(dag/maand/jaar)

Pensioendatum: _ _ / _ _ / _ _ _ _

(dag/maand/jaar)

Handtekening: _____________________________

Datum: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Formulier terugsturen naar:
Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit / social-profitsector
Postbus 33 - 2980 Zoersel

