
Verantwoordelijke uitgever: Frans Dirix ,Kartuizersstraat 70, 
1000 Brussel 

 

 

 

Wie zijn we?  

ACV Voeding en Diensten is een van de vakcentrales van 

het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), de grootste 

vakbond van België.  

 

 

Wat doen we? 

Wij bieden een brede waaier diensten aan onze leden 

aan, zoals informatie over het loon, ondersteuning bij 

arbeidsconflicten en ontslag, maar ook gratis 

rechtsbijstand. We staan ook in voor de verdediging van 

je belangen als werknemer tijdens collectieve 

onderhandelingen (cao's). 

 

 

Bij ons kan je terecht voor informatie over: 

• Sociale wetgeving 

• Welzijn op het werk 

• Werk en gezin (tijdskrediet, ouderschapsverlof, 

zorgverlof,…) 

• Loopbaanadvies 

• Studentenarbeid 

• Interimarbeid 

• … 

 

Op onze website vind je talrijke tools zoals een bruto-netto-

calculator, een tool om je opzeg te berekenen, een tool om je 

inkomen te berekenen als je in tijdskrediet gaat en nog veel 

meer. 

  
 
 

 
 

Meer info en adressen op : 
www.acv-voeding-diensten.be 
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http://www.acv-voeding-diensten.be/


 

 

Wat is een aanvullend pensioen? 
 
Het 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 uitgekeerd, 

bovenop het wettelijk pensioen dat je via de overheid 

krijgt. 

 

 

Hoe wordt het aanvullend pensioen 
opgebouwd? 
 

Het is de sector van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap die het aanvullend pensioen 

organiseert voor haar arbeiders en bedienden. Elke drie 

maand zal je werkgever een premie storten bij een 

pensioeninstelling die door de sector werd aangewezen. In 

het geval van het vrij onderwijs is dit AG Insurance. Deze 

verzekeraar staat in voor het beheer van het 

pensioenfonds. De premies worden geïnvesteerd en halen 

een rendement. 

 

We kozen voor een veilig verzekeringsproduct (tak 21) met 

een gewaarborgd rendement. In elk geval is er de 

wettelijke rendementsgarantie die op vandaag 1,75% 

bedraagt. 

 

Verlaat je de sector, dan gebeuren er geen verdere 

stortingen meer, maar wat je reeds hebt opgebouwd blijft 

verworven. 

Je hebt dan de keuze om je aanvullend pensioen bij AG 

Insurance te laten waar het apart beheerd wordt, of om 

het over te zetten naar een pensioeninstelling naar keuze 

of naar het pensioenplan van een eventuele nieuwe 

werkgever. 

 

  
Hoeveel bedraagt de premie die de 
werkgever voor jou betaalt? 
 
De  premie die de werkgever voor jou betaalt, bedraagt 1% 

van jouw loon. Administratieve kosten en beheerskosten 

worden hiervan afgehouden. 

 

Daarbovenop betaalt je werkgever nog eens 0,05% van 

jouw loon om een solidariteitstoezegging te financieren. Dit 

betekent dat wanneer je langdurig ziek bent of een 

thematisch verlof neemt, er vanuit deze 

solidariteitstoezegging verder voor je aanvullend pensioen 

zal betaald worden.  

Wanneer je vóór je pensioen overlijdt, zal er vanuit de 

solidariteitstoezegging een extra bedrag uitgekeerd 

worden aan je nabestaanden. 

 
 

Vanaf wanneer bouw je een aanvullend 
pensioen op? 
 
De aansluiting gebeurt vanaf 1 juli 2018 voor wie toen 

onder contract stond in het vrij onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap. Wie na deze datum in dienst treedt, wordt 

aangesloten vanaf de datum van indiensttreding. 

 

Door wie wordt je geïnformeerd over 
jouw aanvullend pensioen? 
 
Jaarlijks zal je van de pensioeninstelling (AG Insurance) een 

pensioenfiche ontvangen waarop je onder andere 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. 

Let op: AG Insurance geeft de voorkeur aan elektronische 

informatie. Wil je deze informatie toch op papier, dan zal je 

dit moeten aanvragen. 

Op www.mypension.be kan je niet alleen je wettelijk 

pensioen, maar ook je aanvullend pensioen consulteren. 

 

Wanneer kan je je aanvullend pensioen 
opvragen? 
 

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 je aanvullend pensioen op te 

nemen vóór je wettelijk pensioen ingaat. 

De uitbetaling kan gebeuren in een éénmalig kapitaal of in 

een periodieke rente. 

 

Hoe wordt je aanvullend pensioen 
belast? 
 
Er wordt een RIZIV-bijdrage ingehouden van 3,55% en een 

solidariteitsbijdrage tussen de 0 en 2%  volgens de grootte 

van het aanvullend pensioen 

Er wordt ook bedrijfsvoorheffing ingehouden die hetzij 

10% hetzij 16,5% kan bedragen. Het percentage is 

afhankelijk van de leeftijd waarop wordt uitbetaald en de 

lengte van je loopbaan. Voor het percentage van 10% 

moet je in de 3 jaren voor je pensionering effectief actief 

zijn gebleven en ofwel een loopbaan hebben van 45 

gewerkte jaren ofwel 65 jaar oud zijn. 

 

http://www.mypension.be/

