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Het pensioenplan
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 vanuit middelen die de
Vlaamse overheid en de werkgevers uit de sector ter beschikking stellen. Zodra u eenmaal zes maanden
ononderbroken werkt in de sector, maakt u er aanspraak op.
Om de pensioenspaarrekeningen te beheren, heeft de sector het Pensioenfonds van de Vlaamse NonProfit/social-profitsector 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).
U kan het gespaarde pensioenkapitaal, inclusief het behaalde financiële rendement, in één keer opvragen
zodra u de pensioenleeftijd bereikt. Het kapitaal komt bovenop uw wettelijk pensioen. Het Pensioenfonds
bepaalt jaarlijks het financieel rendement dat toekomt aan de pensioenspaarrekeningen. Bij uitbetaling van het
pensioenkapitaal moet het Pensioenfonds voor diegenen die nog in de sector actief zijn, sinds 2016 een
minimumrendement waarborgen van 1,75% op het volledige bedrag dat op de pensioenspaarrekening staat.
Als u overlijdt vóór de pensioenleeftijd, komt het gespaarde pensioenkapitaal aan uw nabestaanden toe. Als u
niet gehuwd, wettelijk samenwonend of kinderen hebt, raden we u aan om een begunstigde aan te duiden. Dit
dient aangetekend te gebeuren met de documenten die u terug vindt op onze site
www.pensioensocialesector.org. U kan dit ook online wijzigen door met uw elektronische identiteitskaart in te
loggen via www.mybenefit.be.

Over welke Vlaamse sectoren gaat het?






diensten voor gezins- en bejaardenhulp (paritair subcomité 318.02)
opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (paritair subcomité 319.01)
beschutte en sociale werkplaatsen (paritair subcomité 327.01)
socioculturele sector (paritair subcomité 329.01)
kinderopvang en gezondheidsinstellingen en -diensten (paritair comité 331)

Wanneer wordt het aanvullend pensioen uitbetaald?
Het Pensioenfonds betaalt u het gespaarde pensioenkapitaal, inclusief het behaalde financiële rendement, uit
op het moment dat u met pensioen gaat. Het Pensioenfonds wordt automatisch ingelicht over uw
pensioendatum en stuurt u alle documenten op die nodig zijn voor de uitbetaling. U moet dus zelf niets
ondernemen.

Betaalt u belasting op uw pensioenkapitaal?
Bij de uitbetaling van het pensioenkapitaal moet het Pensioenfonds ongeveer één vijfde inhouden. Als u
effectief de laatste drie jaar tot uw 65ste actief blijft, wordt minder belasting ingehouden. In dat geval betaalt u
ongeveer 13% belasting in plaats van 16,5 à 20% als u niet actief bent gebleven tot 65 jaar. Als u recht hebt op

een lagere belasting, moet u de nodige bewijsstukken mee opsturen. Welke bewijsstukken wordt beschreven
in de documenten die het Pensioenfonds u toestuurt. Niettegenstaande het Pensioenfonds al belasting inhoudt
op het pensioenkapitaal, moet u het bedrag het daaropvolgende jaar nog aangeven in uw belastingaangifte.
Dat doet u op basis van de fiscale fiche die u van het Pensioenfonds krijgt.

Moet een overlijden worden aangegeven?
Het Pensioenfonds wordt in principe automatisch op de hoogte gebracht van het overlijden van een
aangeslotene die in België woont. Het Pensioenfonds stuurt dan de nodige documenten om het kapitaal uit te
betalen. Als de aangeslotene niet in België woont, kan u het overlijden ook zelf aangeven. U downloadt het
formulier op www.pensioensocialesector.org en stuurt het ingevuld met de nodige bewijsstukken terug naar
het Pensioenfonds.

Hoe kent u het saldo van uw pensioenspaarrekening?
U kan jaarlijks uw pensioenfiche met informatie over het gespaarde pensioenkapitaal raadplegen door met uw
elektronische identiteitskaart in te loggen via www.mybenefit.be. Meer info hierover op onze site
www.pensioensocialesector.org. U krijgt deze pensioenfiche ook automatisch in uw ebox. Elke burger heeft
immers een ebox, een ultraveilige elektronische brievenbus van de overheid waarin vertrouwelijke officiële
documenten worden bewaard. Zolang u in dienst bent bij een werkgever in de sector kan u uw pensioenfiche
toch nog op papier ontvangen. Hiervoor moet u de bijgevoegde antwoordkaart ingevuld terugsturen of nog
gemakkelijker: SMS de code die u op uw pensioenfiche kunt terugvinden naar het nummer 0460/20.83.12.

Wat gebeurt er als u in een andere sector gaat werken?
Enkele maanden nadat u de Vlaamse sociale sector hebt verlaten, krijgt u van het Pensioenfonds automatisch
een brief waarop u kan aangeven wat met het gespaarde pensioenkapitaal moet gebeuren. U kan het
pensioenkapitaal bij het Pensioenfonds laten, het overdragen naar het pensioenplan van uw nieuwe
werkgever, of het overdragen naar een daartoe gemachtigde verzekeringsmaatschappij. U kan het kapitaal niet
overdragen naar uw persoonlijk pensioensparen. Het gespaarde pensioenkapitaal kan ook niet uitbetaald
worden zolang u niet met wettelijk pensioen bent.

Wat gebeurt er als u bij een andere werkgever gaat werken, maar
ook in de Vlaamse sociale sector?
Stopt u met werken en start u binnen drie maanden opnieuw bij een andere organisatie in de Vlaamse sociale
sector, dan blijft u aangesloten bij het pensioenplan. U hoeft zelfs niet te doen, alles gebeurt automatisch.
Begint u na een langere termijn opnieuw te werken in de Vlaamse sociale sector, dan spaart u vanaf dan op uw
oude pensioenspaarrekening als u het pensioenkapitaal bij uw vertrek bij het Pensioenfonds gelaten hebt. Lees
meer over het pensioenplan, op www.pensioensocialesector.org.
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Deze folder geeft enkel een samenvatting van het pensioenplan.
De enige rechtsgeldige tekst is het pensioenreglement.

