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EEN AANVULLEND PENSIOEN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE
GRAFISCHE SECTOR (PARITAIR COMITE 130)
Met ingang van 1 juli 2010 wordt voor de arbeiders uit de grafische sector die binnen het
toepassingsgebied (cfr. website) van het Paritair Comité 130 vallen een aanvullend
pensioenkapitaal opgebouwd.
Het beheer van uw aanvullend pensioen is in handen van AXA Belgium.

Het aanvullend pensioenstelsel van de grafische sector: kort en duidelijk
uitgelegd
Wat is een aanvullend pensioen?
Dit is een extra pensioenkapitaal dat u, bovenop uw wettelijk pensioen, uitbetaald krijgt op
het einde van uw actieve loopbaan (wettelijk pensioen of vervroegd pensioen), maar ten
vroegste vanaf de leeftijd van 60 jaar. Op uw verzoek kan het pensioenkapitaal worden
omgezet in een levenslange aanvullende pensioenrente.

Wie financiert uw aanvullend pensioen?
U betaalt niets. Uw werkgever betaalt voor u elke 3 maand een vaste bijdrage die
momenteel 34 euro (bruto) bedraagt bij een voltijdse tewerkstelling (cfr. CAO 1/7/2010). Bij
een deeltijdse tewerkstelling wordt de bijdrage aangepast afhankelijk van uw
tewerkstellingsgraad.
Opgelet: u hebt ook recht op deze bijdragen voor de periode tussen 1 januari 2009 en 30 juni
2010 en dat voor de trimesters tijdens dewelke u minstens 1 dag actief bent geweest in de
sector.

Van welke garantie geniet uw aanvullend pensioen?
De nettobijdragen (inclusief kosten en taksen) van uw werkgever brengen jaarlijks een
rendement van minstens :
o 3,30% voor alle bijdragen gestort tot 30 juni 2013
o 2,25% vanaf 1 juli 2013
o 1,50% vanaf 1 januari 2016
o 0,75% vanaf 1 juli 2017
Daar kan nog een winstdeelname bovenop komen.

Hoeveel belasting betaalt u op uw aanvullend pensioen?
De huidige gekende reglementering voorziet dat uw aanvullend pensioenkapitaal
onderworpen is aan volgende belastingen:
• een RIZIV-bijdrage van 3,55%;
• een solidariteitsbijdrage van maximaal 2%;
• een personenbelasting van 16,50% of 10%:
o indien u met wettelijk pensioen gaat én indien u de laatste 3 jaren
voorafgaand aan uw wettelijke pensioenleeftijd effectief actief bent gebleven,
kan u genieten van de verlaagde belasting van 10%;
o indien u met vervroegd pensioen gaat na een volledige loopbaan van 45
jaar én indien u de laatste 3 jaren voorafgaand aan het bereiken van uw
volledige loopbaan effectief actief bent gebleven, kan u eveneens genieten
van de verlaagde belasting van 10%;
•

een gemeentebelasting van gemiddeld 7% (enkel op de personenbelasting bedoeld
in het voorgaande punt);

•

de winstdeling is onderworpen aan de RIZIV- en solidariteitsbijdrage, maar wordt in
de personenbelasting niet belast.

Hoe wordt u op de hoogte gehouden?
Zolang u in dienst bent ontvangt u elk jaar een fiche met de stand van uw individuele
rekening. U leest er welk bedrag op uw pensioenrekening staat. Deze fiche geeft bovendien
een schatting van uw persoonlijk pensioenkapitaal op uw 65ste. Zo blijft u op de hoogte van de
evolutie van het spaarpotje dat uw werkgever voor u persoonlijk bijeen spaart.
U kan ook steeds een overzicht van uw aanvullende pensioenen raadplegen via de website
www.mypension.be in het deel ‘mijn aanvullend pensioen’.

Wat als u vóór uw pensionering overlijdt?
Uw erfgenamen of andere door u aangeduide begunstigden ontvangen het kapitaal dat op dat
moment opgebouwd is (of de omgezette pensioenrente).

Nog vragen of inlichtingen?
Voor vragen of inlichtingen kan u terecht bij: www.f2pl.be

