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NAAM + VOORNAAM
STRAAT + Nr
POSTCODE + GEMEENTE

Brussel, ../../….

Geachte,

BETREFT: Sectoraal pensioen voor de arbeiders uit de sector voor het drukkerij-,
grafische kunst- en dagbladbedrijf
Uw individueel rekeningnummer: “Polisnummer”
U was als arbeider actief in de sector voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (Paritair Comité 130)
en er werd voor u een aanvullend pensioen opgebouwd. In het kader van dit aanvullend pensioen gaan we er van
uit dat wie twee opeenvolgende kwartalen niet meer voorkomt in de RSZ-gegevens van de sector, deze sector
“definitief” heeft verlaten.
Volgens de laatste volledige informatie waarover we momenteel beschikken, bent u uit de sector getreden. Dit kan
het volgende betekenen:

•
•
•
•

U werkt nu bij een andere werkgever in een andere sector;
Of u werkt nog bij dezelfde werkgever, maar deze is overgegaan naar een ander paritair comité;
Of u bent veranderd van statuut (bv. bediendestatuut, zelfstandige);
Of u bent werkloos.

U kan vrij kiezen welke bestemming u geeft aan het aanvullend pensioen dat gedurende uw periode van aansluiting
werd opgebouwd:

OPTIE 1 :

Het behoud van uw verworven rechten in het pensioenplan van de sector
voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf.
Dit betekent dat u recht heeft op het pensioenkapitaal, zonder verdere premiebetalingen, indien
u bij het sectoraal pensioenstelsel was aangesloten. Het pensioenkapitaal zal bewaard worden
tot aan de pensionering, ongeacht of u intussen in een andere sector bent tewerkgesteld.
Bij terugkeer in de sector zal het contract niet gereactiveerd worden, maar zal er een nieuwe
individuele rekening worden gecreëerd alsof het om een nieuwe aansluiting ging.
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De overdracht van uw verworven reserves.
U kunt uw verworven reserves ook overdragen naar de pensioeninstelling van uw nieuwe
werkgever of van de nieuwe sector waaronder u ressorteert, indien u bent aangesloten bij de
pensioentoezegging van uw nieuwe werkgever of van uw nieuwe sector.
De overdracht is dus mogelijk als u als werknemer een aanvullend pensioen opbouwt in het kader
van een beroepsactiviteit. Individuele pensioentoezeggingen en pensioentoezeggingen aan
zelfstandigen komen hiervoor dus niet in aanmerking.
U kunt uw verworven reserves ook overdragen naar een instelling die bovenwettelijke pensioenen
beheert overeenkomstig de bepaling van art.32, §1, 2° van de wet van 28/04/2003 betreffende
de aanvullende pensioenen.
Op het ogenblik van de overdracht zullen de verworven reserves herberekend worden op basis
van de laatste loongegevens die de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid aan AXA Belgium heeft
meegedeeld.

Om ons uw keuze mee te delen gelieve het bijgevoegde formulier terug te sturen binnen 30 dagen die volgen op
ontvangst van deze brief.
Bij gebrek aan antwoord binnen deze termijn gaan wij ervan uit dat u hebt gekozen voor het behoud van uw
verworven rechten in het pensioenplan van de sector voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf.
Het is mogelijk dat u deze brief ontvangt, terwijl u terug als arbeider actief bent in de sector voor het drukkerij-,
grafische kunst- en dagbladbedrijf.
Dit wil zeggen dat de RSZ-gegevens nog niet verwerkt zijn in de database van AXA Belgium. In dit geval dient u
niets te ondernemen en niet te reageren op dit schrijven.
Van zodra de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid doorstuurt aan AXA Belgium worden ze verwerkt op uw
individuele rekening.

OPGELET :

U kan uw aanvullend pensioen opvragen – vanaf 1 april 2011 – op het ogenblik dat u ofwel:
• met wettelijk pensioen gaat (65 jaar);
• met vervroegd pensioen gaat (vanaf 60 jaar);
Het aanvullend pensioen kan niet vervroegd worden opgevraagd.
Een overdracht naar een eigen pensioensparen is evenmin mogelijk.

Hierbij vindt u de stand van uw rekening op ../../…. en het antwoordformulier.

Met de meeste hoogachting,
Het Fonds 2de pijler PC 130 Labeur
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SOCIAAL SECTORAAL PENSIOEN VOOR DE ARBEIDERS UIT DE SECTOR VOOR HET
DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF

STAND VAN UW REKENING OP ../../….

Persoonlijke gegevens
Naam - Voornaam

…

Individueel rekeningnummer

………

Geboortedatum

../../….

Rijksregisternummer

…… … ..

Stand van de individuele rekening op ../../….
Verworven reserve

… EUR

→ Bij uittreding, pensioen of herroeping van het plan, ontvangt u op basis van de

wettelijke minimumwaarborg, een aanvullend bedrag op uw individuele
rekening gelijk aan :

… EUR

Reeds opgebouwd aanvullend pensioen op ../../….
Verzekerd kapitaal op «AGETERMESSA» jaar dat overeenstemt met uw verworven

… EUR

reserve

Opmerkingen:



Pensioeninstelling : AXA Belgium NV



Alle bedragen hiervoor vermeld zijn brutobedragen d.w.z. zonder fiscale en parafiscale inhoudingen.
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TERUG TE STUREN NAAR :
AXA Belgium
Fonds 2de pijler PC130 Labeur FBZ – TR1/998
Troonplein 1
1000 Brussel
OF PER MAIL NAAR : sectorplans@axa.be

SOCIAAL SECTORAAL PENSIOEN VOOR DE ARBEIDERS UIT DE SECTOR VOOR HET
DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF
UITTREDING VAN DE AANGESLOTENE – ANTWOORDFORMULIER

Betreft :

Individueel rekeningnummer : … … …
Rijksregisternummer : …… … ..

NAAM + VOORNAAM
STRAAT + Nr
POSTCODE + GEMEENTE

Ik kies :

OPTIE 1 :

HET BEHOUD VAN MIJN VERWORVEN RECHTEN IN HET PENSIOENPLAN VAN DE SECTOR VOOR
HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF (1)

OPTIE 2 :

DE OVERDRACHT VAN MIJN VERWORVEN RESERVES (1)

Naar het pensioenplan van mijn nieuwe werkgever of van de nieuwe sector

(1).

Naar één van de instellingen die bovenwettelijke pensioenen beheren overeenkomstig de bepaling van
art.32, §1er, 2° van de wet van 28/04/2003 betreffende de aanvullende pensioenen (1).
Ik weet dat in geval van overdracht van de verworven reserves, er geen enkel recht meer bestaat voor mijzelf of
voor mijn rechthebbenden in het kader van de individuele rekening bij AXA Belgium.
Opgemaakt te ………………………………………………, op …………………………………………
(handtekening) ……………………………………………………………………….
NAAM VOORNAAM

(1)

Gelieve uw keuze aan te vinken.

G6
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