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Uw 

pensioenplan 

              

Solidariteitsgedeelte als u ziek of werkloos bent 

Het deel ‘solidariteit’ behoort samen met het deel 

‘aanvullend pensioen’ tot het pensioenplan. U hoeft 

hiervoor niets te doen. 

Welke voordelen krijgt u? 

1 Premie bij overlijden: 

Overlijdt u vóór uw wettelijk pensioen? Dan 

krijgen uw erfgenamen 1.500 euro bruto als u 

voltijds werkte. Dat bedrag wordt aangepast als u 

deeltijds werkte.   

2 Verdere opbouw pensioen bij ziekte of ongeval 

Kan u door ziekte of een ongeval niet meer 

werken? Dan bouwt u vanaf het 2de jaar ziekte uw 

aanvullend pensioen verder op. 

3 Premie bij invaliditeit  

Kan u langer dan 180 dagen niet werken door 

ziekte of een ongeval? Dan krijgt u een vergoeding 

van 500 euro bruto als u voltijds werkt. Dat bedrag 

wordt aangepast als u deeltijds werkt.   

 
4 Verdere opbouw pensioen bij  werkloosheid  

Bent u tijdelijk werkloos, bijvoorbeeld om 

economische redenen? Dan bouwt u uw aanvullend 

pensioen verder op.  

 

 

 

 

   Sociaal Fonds       

Bus & Car 
Metrologielaan 8  

1130 Brussel 

 02 245 07 61 
 info@sociaalfonds.be 

www.sociaalfonds.be 

 

 

in samenwerking met 

AG Insurance 
E. Jacqmainlaan 53 

1000 Brussel 

 02 664 77 43 
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Betaalt u belastingen op het 
aanvullend pensioen ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat als u de sector verlaat? 

Wat indien u de sector verlaat? 

Het gespaarde geld blijft op uw pensioenrekening 

staan totdat u met wettelijk pensioen gaat.  

De verzekeraar AG Insurance betaalt dan uw 

aanvullend pensioen uit. 

 

Hoe krijgt u het aanvullend pensioen? 

De verzekeraar AG Insurance contacteert u als u 

met wettelijk pensioen gaat. U kan hen ook zelf 

verwittigen.  

Ging u met wettelijk pensioen vóór 1 januari 

2016? En bent u vóór die datum opnieuw 

beginnen te werken in de sector, als 

gepensioneerde?  

 

Dan kan u het gespaarde geld laten staan op de 

pensioenrekening. Het Sociaal Fonds stort dan 

verder bijdragen op uw rekening. U verwittigt 

zelf het Sociaal Fonds als u definitief stopt met 

werken. 

 

Ging u met wettelijk pensioen na 1 januari 2016 

en bleef u verder werken als gepensioneerde?  

 

Dan bent u niet langer aangesloten bij het 

pensioenplan vanaf de datum van uw wettelijk 

pensioen.    

 

 

 

Blijft u werken tot uw 65 jaar? Dan betaalt u 

ongeveer 15% belasting op uw aanvullend 

pensioen.  

Vraagt u het spaargeld op vóór uw 65 jaar? Dan 

betaalt u ongeveer 20% belasting. 

Wat als u overlijdt vóór uw 
pensioen? 

Dan gaat uw aanvullend pensioen in volgorde 

naar: 

1. uw echtgenoot/echtgenote of wettelijk 
samenwonende partner 

2. uw kinderen 
3. uw ouders 
4. het financieringsfonds 

U kan die volgorde altijd veranderen of iemand 

anders kiezen als begunstigde. Meld dat via 

mail of per brief aan het Sociaal Fonds. 

 

 

Wat is het pensioenplan? 

Dat is een aanvullend pensioen dat u ontvangt via uw 

werkgever of sector. Het is een soort spaarrekening 

waarop het Sociaal Fonds geld stort. Daarop krijgt u ook 

intrest.  

Er hoort ook een ‘solidariteitsgedeelte’ bij, voor als u ziek 

of tijdelijk werkloos wordt of overlijdt.  

Het aanvullend pensioen komt boven op het wettelijk 

pensioen dat u ontvangt van de overheid.   

Voor wie is het pensioenplan? 

Voor alle werknemers uit de sector bus & car, vanaf de 

eerste werkdag. U hoeft zelf niets te doen. Het Sociaal 

Fonds opent een pensioenrekening op uw naam bij AG 

Insurance. Daarop stort het Fonds elk trimester bijdragen 

op basis van het aantal dagen dat u werkte.  

Hoeveel aanvullend pensioen ontvangt u? 

Dat hangt af van: 

• de intrest;  

• de winstdeelname: de verzekeraar betaalt u een 

deel van zijn winst;  

• het aantal jaren dat u in de sector werkt. Hoe 

langer dat is, hoe meer aanvullend pensioen u 

krijgt.   

Op My Global Benefits kan u zien hoeveel u al gespaard 

hebt. 

Raadpleeg uw pensioenfiche 
op www.myglobalbenefits.be 
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