ACTUEEL Anne Geldof

Nieuw: aanvullend pensioen contractueel
bedienden in vrije basisscholen

W

erk je als contractueel bediende in
een vrije basisschool (toezichter voor
en naschoolse opvang of middag
toezicht, administratief bediende, opvoeder in
een internaat, busbegeleiders, …) dan val je
onder Paritair Subcomité 225.01. In april en
juni van dit jaar zijn in dit overlegorgaan cao’s
afgesloten die het aanvullend pensioen
invoeren.

◗ Een aanvullend pensioen is een spaarpot die je tijdens je
loopbaan opbouwt met de hulp van je werkgever. Bij je
pensionering krijg je het opgebouwde bedrag uitbetaald,
bovenop het wettelijk pensioen dat je via de overheid
krijgt.
◗ De aansluiting gebeurt automatisch op basis van je tewerkstelling als contractueel bediende in een vrije basisschool. Wie in dienst was op 1 juli 2019 of erna in dienst
treedt, opent het recht op een aanvullend pensioen.
Voorwaarde is wel dat je loon onderworpen is aan sociale
zekerheidsbijdragen.
◗ Je werkgever stort elke drie maand een premie aan de
pensioeninstelling, AG Insurance. Deze verzekeraar beheert het pensioenfonds. Zolang je als contractueel bediende werkt, blijf je aanvullende pensioenrechten opbouwen. Verlaat je de sector, dan gebeuren er geen verdere

stortingen meer. Maar wat je hebt opgebouwd blijft verworven.
◗ De premie bedraagt 1% van jouw loon. Administratieve
kosten en beheerskosten worden hier nog van afgehouden.
Daarbovenop betaalt je werkgever nog eens 0,05% van
jouw loon om een solidariteitstoezegging te financieren.
Bijvoorbeeld in het geval van een langdurige ziekte zal er
vanuit deze solidariteitstoezegging verder voor je aanvullend pensioen betaald worden. Of wanneer je vóór je pensioen overlijdt, zal er een extra bedrag uitgekeerd worden
aan je nabestaanden.
◗ AG Insurance informeert je jaarlijks via een pensioenfiche waarop je het op dat moment opgebouwde brutobedrag zal zien (= de verworven reserves), het bedrag dat je
aan het einde van de rit bij je pensionering zal ontvangen
en ook wat je begunstigden krijgen indien je vóór je pensionering overlijdt.
Op www.mypension.be kan je dit aanvullend pensioen
ook consulteren.
◗ De uitbetaling van het aanvullend pensioen is gekoppeld
aan het wettelijk rustpensioen. Wanneer je met (vervroegd) pensioen gaat, wordt je aanvullend pensioen automatisch uitbetaald. Het is niet mogelijk om dit vroeger
op te vragen.
Heb je vragen? Contacteer de juridische dienst via
cov.juridischedienst@acv-csc.be.

ACTUEEL

Verkiezingen in het

D

e COV-structuur is een actieve structuur.
Elk tandwiel, groot of klein, kan het
geheel in beweging zetten. Het COV
streeft ernaar om de besluitvorming te laten
dragen door veel militanten en bestuursleden.
Een breed draagvlak is nodig want zo blijft het
COV een duurzame en representatieve vak
bond. Wil jij zo’n tandwiel zijn?
De COV-besturen op de verschillende niveaus doen hun uiterste best om het basissyndicalisme mogelijk te maken en
geëngageerde leden aan te trekken. In deze verkiezingsperiode steken ze nog een tandje bij. In de verschillende kringen
en provinciale verbonden worden de komende maanden bestuursverkiezingen georganiseerd. Ook op het algemeen niveau zijn er bestuursverkiezingen.

Wie en waar?
De COV-Raad verkiest op 16 oktober 2019 een voorzitter, een
ondervoorzitter en een penningmeester. Wie een mandaat
opneemt, doet dat voor een periode van vijf jaar, met als start
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1 januari 2020. Een mandaat bij het COV is onverenigbaar met
elk provinciaal en/of politiek mandaat.
Elk provinciaal bestuur heeft het recht kandidaten voor te
dragen of met ingediende kandidaturen in te stemmen. De
Bestuursraad onderzoekt de kandidaturen waarover gestemd moet worden. De aanvaarde kandidaturen worden aan
de goedkeuring van de Raad onderworpen. De Raad kiest uit
de goedgekeurde kandidaturen.

Wanneer?
Je kandidatuur wordt ten laatste op 30 september 2019 verwacht bij de algemeen secretaris (marianne.coopman@acvcsc.be), bij voorkeur via de provinciaal voorzitter. Vermeld
het mandaat waarvoor je je kandidaat stelt en ook welke
functies je in het COV hebt opgenomen.

Gezocht: jong en/of v/m
Jong, vrouw of man? Neem actief deel aan de COVwerking en engageer je om mee te werken in een COVbestuur.

