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 1 Inleiding

Sinds 1 januari 2007 genieten bouwvakarbeiders van een nieuw aanvullend 
pensioenplan, ook ‘Construo Plan’ genoemd. Dit nieuwe plan vervangt het 
vroegere stelsel van jaarlijkse pensioenrente dat vanaf 1998 in de sector werd 
toegepast.

Dankzij het ‘Construo Plan’ kan je als bouwvakarbeider op pensioenleeftijd 
genieten van een kapitaal of een aanvullende rente, waarvan het bedrag in 
verhouding staat met jouw aantal loopbaanjaren in de bouwsector. Zo willen 
de sociale partners je belonen voor jouw trouw aan de sector en tegelijker-
tijd een niet te verwaarlozen voordeel waarborgen als je zou beslissen om de  
sector te verlaten vóór de pensioenleeftijd.

Het beheer van het ‘Construo Plan’ is toevertrouwd aan ‘Pensio B’, het secto-
raal pensioenfonds dat paritair (door vakbonden en werkgeversorganisaties) 
beheerd wordt. Net als in het verleden zal ACV bouw - industrie & energie 
(ACVBIE) alle nodige stappen ondernemen t.a.v. ‘Pensio B’ voor het beheer van 
jouw dossier en het verkrijgen van jouw rechten inzake aanvullend pensioen.

 2 Wie is aangesloten bij het pensioenplan?

Alle arbeiders die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met een 
werkgever uit de bouwsector (RSZ-kengetallen 024 (ruwbouw), 026 (afwer-
king), 044 (vloerwerken en werken aan muren) en 054 (dakbedekking en voeg-
werken)) zijn automatisch aangesloten bij het ‘Construo Plan’ vanaf de begin-
datum van hun arbeidsovereenkomst (ten vroegste vanaf 1 januari 2007).

Voor deze aansluiting moet je zelf geen stappen ondernemen. Eén en ander 
gebeurt automatisch via de Dmfa-aangifte (RSZ-aangifte).

Aanvullend pensioen Bouw 
September 2019 | PC 124
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Aantal legitimatiekaarten 
(rechthebbende of niet-rechthebbende) Werkgeversbijdrage

0 tot 4 0,25 %

5 tot 9 0,45 %

10 tot 14 1,10 %

15 tot 19 1,35 %

20 tot 24 1,65 %

25 tot 29 2,20 %

30 en meer 2,65 %

 3 Welke bijdrage wordt er gestort voor jouw pensioenplan?

Jouw aanvullend pensioen wordt gefinancierd door de storting van een 
bijdrage op jouw individuele pensioenrekening. Deze bijdrage wordt  
gefinancierd door het Fonds voor Bestaanszekerheid (Constructiv). Zelf hoef 
je dus geen persoonlijke bijdrage te betalen.

Het bedrag varieert naargelang jouw anciënniteit in de sector. Deze anciën-
niteit wordt vastgesteld door het aantal legitimatiekaarten (rechthebbende 
en niet-rechthebbende) die door Constructiv toegekend worden.

Hoe meer legitimatiekaarten je bezit, hoe groter de bijdrage die gestort 
wordt op jouw individuele rekening. M.a.w., de getrouwheid aan de bouw-
sector wordt beloond: hoe meer jaren je werkt in de sector, hoe groter jouw 
aanvullend pensioen.

De bijdrage stemt overeen met een percentage van het loon dat je krijgt voor 
effectieve prestaties en van het fictief loon voor bepaalde periodes waarin je 
geen prestaties leverde (bijvoorbeeld door ziekte).

De bijdragepercentages zijn de volgende:

Er wordt ook een aanvullende bijdrage van € 500 per kwartaal gestort voor 
aangesloten bouwvakkers die voldoen aan de voorwaarden voor SWT (het 
vroegere brugpensioen), maar die er toch voor kiezen om verder te blijven 
werken. Deze aanvullende bijdrage wordt gestort vanaf 60 jaar tot uiterlijk 
65 jaar.
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 4 Worden er bijdragen gestort voor periodes van inactiviteit?

De werkgeversbijdrage geldt niet enkel voor gepresteerde dagen, maar ook 
voor dagen van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer en dagen van  
primaire arbeidsongeschiktheid (eerste 12 maanden ziekte of ongeval anders 
dan een arbeidsongeval).

Voor deze bijdrage worden dezelfde percentages toegepast als deze vermeld 
onder punt drie. Ze worden berekend op basis van een fictief dagloon van  
€ 56,40 (zesdagenstelsel).

 5 Wat is het rendement van de gestorte bijdragen?

Voor de gestorte bijdragen op jouw individuele pensioenrekening geldt min-
stens het wettelijk rendement.

Ter informatie: het jaarlijks rendement dat tot 31 december 2015 werd toege-
kend, bedroeg 3,25 %. Vanaf 1 januari 2016 bedraagt dit 1,75 %.

 6 Welke gegevens staan er vermeld op de pensioenfiche?

‘Pensio B’ stelt jaarlijks een pensioenfiche op. Deze fiche vermeldt het bedrag 
van de verworven reserves alsook de gegevens om het bedrag van deze  
reserves te berekenen. Ze vermeldt ook, bij wijze van vergelijking, het bedrag 
van de reserves die je in het vorige jaar verworven had.

Ga je niet akkoord met de gegevens op deze fiche, reageer dan binnen de 
maand. Je kan hiervoor een beroep doen op jouw beroepsverbond van 
ACVBIE (contactgegevens op achterzijde).

 7 Hoe wordt de jaarlijkse pensioenfiche verstuurd?

Elk jaar in oktober stuurt het pensioenfonds de pensioenfiche naar jou op 
samen met de legitimatiekaart.
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 9 Hoeveel bedraagt mijn aanvullend pensioen?

Het bedrag van jouw aanvullend pensioen is gelijk aan de som van werkge- 
versbijdragen gestort op jouw individuele rekening (zie punten drie en vier), 
vermeerderd met het rendement (zie punt vijf ).

 8 Wat als ik verander van werkgever?

8.1 Je verlaat jouw werkgever uit de bouw om te gaan werken bij een  
andere werkgever in de bouw

Als je jouw werkgever uit de bouw verlaat (ongeacht het feit of je zelf ontslag 
neemt of ontslagen wordt!) om in dienst te treden bij een andere werkgever 
in de bouw binnen de twee kwartalen, dan verandert er niets. Je behoudt 
automatisch alle rechten op de individuele pensioenrekening en je nieuwe 
werkgever is verplicht om bijdragen te storten op deze individuele rekening.

Je behoudt ook de verworven anciënniteit aangezien de bijdrage berekend 
wordt op basis van sectorale anciënniteit (legitimatiekaart)!

8.2 Je verlaat een werkgever uit de bouwsector om te gaan werken bij een 
werkgever uit een andere sector

Als je jouw werkgever uit de bouwsector verlaat (ongeacht het feit of je 
zelf jouw ontslag geeft of ontslagen wordt!) om in dienst te treden bij een 
werkgever in een andere sector (dus niet RSZ-kengetal 024 (ruwbouw), 026 
(afwerking), 044 (vloerwerken en werken aan muren) of 054 (dakbedekking en 
voegwerken), dan kan je de verworven reserves bij ‘Pensio B’ laten of je kan ze 
meenemen naar het Pensioenfonds van jouw nieuwe werkgever of sectorale 
pensioenfonds. Het spreekt voor zich dat ACVBIE jou zal helpen bij de meest 
voordelige keuze.
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 10 Is er een overgangsstelsel?

Aangezien het nieuwe stelsel en de storting van bijdragen pas ingegaan zijn 
op 1 januari 2007, heeft men voorzien in een overgangsstelsel. Hierbij werd 
een bepaald bedrag van het aanvullend pensioen gewaarborgd voor bouw-
vakkers die de pensioenleeftijd naderen en die al vóór 1 januari 2007 een 
loopbaan hadden in de bouwsector.

De reserve op de individuele pensioenrekening opgebouwd na 1 januari 2007 
(Construo Plan) wordt altijd integraal (zonder beperking) uitbetaald. Deze  
uitbetaling gebeurt standaard onder de vorm van kapitaal (éénmalige beta-
ling), tenzij er gekozen wordt voor een rente. Opgelet: de uitbetaling in rente 
is enkel mogelijk bij een minimumbedrag van € 646,80 (bedrag 2019).

Daarnaast wordt er een jaarlijkse overgangsrente tussen de € 0 en de € 1.462,57 
uitbetaald aan bouwvakkers die op 1 januari 2007 gelijktijdig voldoen aan  
volgende voorwaarden:

 ) je bent in het bezit van een legitimatiekaart (rechthebbende of niet- 
rechthebbende) voor prestaties in 2004 en/of 2005 en/of 2006;

 ) je bent in het bezit van minstens 10 legitimatiekaarten rechtheb-
bende m.b.t. prestaties geleverd vóór 31 december 2006. Er zijn ver-
soepelende maatregelen als je niet beschikt over deze 10 kaarten;

 )  bovendien moet je op het ogenblik van jouw pensioen voldoen aan 
volgende voorwaarden:

 ; je laatste werkgever behoort tot de bouwsector;

 ; je bent in het bezit van minstens 15 legitimatiekaarten ‘recht-
hebbende’ waarvan vijf voor de laatste 10 jaar of zeven voor de 
laatste 15 jaar. Beschik je niet over deze 15 legitimatiekaarten, 
dan wordt een pro rata-regeling toegepast.

Bouwvakkers die niet in het bezit zijn van 10  
legitimatiekaarten ‘rechthebbende’ voor presta-
ties geleverd vóór 31 december 2006 of die geen 
15 legitimatiekaarten hebben op het ogenblik 
van hun pensioen, contacteren best ACVBIE. Wij 
onderzoeken dan voor jou of je al dan niet recht 
hebt op een jaarlijkse overgangsrente.© Shutterstock
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 11 Kies ik kapitaal of rente?

Ga je op pensioen, dan kan je kiezen om jouw aanvullend pensioen te laten 
uitbetalen onder de vorm van kapitaal of rente.

11.1 Je kiest voor kapitaal

In dit geval krijg je het bedrag dat op jouw individuele pensioenrekening 
staat, verminderd met sociale en fiscale afhoudingen. 

Dit bedrag wordt in één keer uitbetaald; het gaat om een éénmalig kapitaal.

Zodra je gekozen hebt voor kapitaal, is de keuze definitief en kan je niet meer 
vragen om dit nadien in rente om te zetten.

11.2 Je kiest voor trimestriële rente

Kies je voor rente, dan krijg je 
elk kwartaal een rente waarvan 
het bedrag bepaald wordt door 
de omzetting van verworven re-
serves in een kwartaalrente op 
basis van een technische bereke-
ning die rekening houdt met de  
gemiddelde levensverwachting. 
Je kan ook kiezen voor een rente 
die overdraagbaar is in geval van 
overlijden.

Zodra je gekozen hebt voor rente, is de keuze definitief en is het niet meer 
mogelijk om dit nadien in kapitaal om te zetten.

Er kan enkel gekozen worden voor een rente indien deze rente de minimum- 
drempel van € 646,80 (bedrag 2019) overschrijdt.

11.3 Hoe jouw keuze meedelen? 

Wil je van dit voordeel genieten, dan moet je een formulier invullen. Hiervoor 
moet je steeds contact opnemen met ACVBIE. Wij zoeken samen met jou de 
voordeligste formule en begeleiden je in de keuze tussen kapitaal of rente.

Reageer je niet binnen de 60 dagen, dan gaat men automatisch over tot de 
uitbetaling van het kapitaal.
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 12 Wanneer en hoe kan ik mijn aanvullend pensioen opvragen?

Je kan het aanvullend pensioen ten vroegste aanvragen op het moment 
dat je wettelijk met pensioen gaat, ten vroegste dus vanaf 60 jaar en dit op  
basis van het aanvraagformulier zoals hierboven beschreven.

 13 Wanneer en hoe wordt mijn aanvullend pensioen gestort?

Kies je voor kapitaal, dan wordt dit uitbetaald op de laatste dag van de vierde 
maand volgend op het trimester waarin je met pensioen ging.

Voorbeeld: 

Je gaat met pensioen op 1 februari 2020, dan krijg je jouw aanvullend pensioen op 31 juli 2020.

ACVBIE zorgt ervoor dat het juiste aanvullend pensioenbedrag wordt betaald. 
Het is dan ook noodzakelijk dat je de juiste gegevens (bankrekening, adresge-
gevens, ...) aan ons doorgeeft.

Kies je voor rente, dan wordt deze rente voor de eerste maal uitbetaald op 
de laatste dag van de vierde maand volgend op het trimester waarin je met 
pensioen ging.

Voorbeeld: 

Je gaat met pensioen op 1 februari 2020, dan krijg je op 31 juli 2020 een eerste uitbetaling.

Nadien wordt de rente steeds betaald op de laatste dag van de eerste maand 
van elk volgend trimester.

Voorbeeld: 

Je gaat met pensioen op 1 februari 2020, je kreeg je eerste uitbetaling op 31 juli 2020 en de  
volgende betaling zal plaatsvinden op 31 oktober 2020.

 14 Zijn er afhoudingen op kapitaal of rente?

Op het aanvullend pensioen (kapitaal of rente) zijn er vooraf verplichte  
sociale en fiscale afhoudingen. 

Voor meer informatie contacteer je best ACVBIE.
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 15 Wat als ik al met pensioen ben of reeds geniet van één van 
  volgende stelsels: SWT, begeleidende maatregelen of
  vakantiegeld invaliden?

15.1 Pensioen vóór 1 januari 2007

Ging je reeds met pensioen vóór 1 januari 2007 en kreeg je al een vergoeding 
van Constructiv, dan behoud je deze vergoeding. Er wijzigt dus niets voor de 
gepensioneerde bouwvakker.

15.2 SWT, begeleidende maatregelen en vakantiegeld invaliden voor  
1 januari 2007

Geniet je op 31 december 2006 van SWT, begeleidende maatregelen of 
vakantiegeld invaliden en ging je op pensioen na 1 januari 2007, dan geniet 
je van de jaarlijkse pensioenrente in zijn huidige vorm en krijg je een bedrag 
van € 1.462,57 bruto.

Deze aanvraag kan je, net als alle andere formaliteiten, laten gebeuren via 
ACVBIE.
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 16 Specifieke situatie weduwen?

16.1 Ik heb een echtgeno(o)t(e) of woon wettelijk samen

Jouw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende (verklaring afgelegd voor 
de ambtenaar van de burgerlijke stand) geniet van een overlevingsrente. 
Deze rente wordt elk kwartaal betaald en wordt berekend op basis van het 
bedrag dat op jouw individuele pensioenrekening staat op het ogenblik van 
jouw overlijden. De echtgeno(o)t(e) kan geen kapitaal vragen; de inning van 
de rechten gebeurt verplicht onder de vorm van rente.

16.2 Ik heb geen echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende

Andere begunstigden (kinderen, ouders, broers en zussen) kunnen aanspraak 
maken op het bedrag van de verworven reserves van de overleden bouwvakker.

De kleinkinderen van de aangeslotene kunnen enkel een uitkering ontvan-
gen indien het kind van de aangeslotene al overleden was op het moment 
van het overlijden van de aangeslotene.

Deze begunstigden kunnen kiezen tussen kapitaal of rente. Eens de keuze 
werd gemaakt, is ze definitief.

16.3 Weduwen (overgangsstelsel)

1) Weduwen van een inactieve arbeider

Bij het overlijden van een bouwvakker die niet 
meer aan het werk was op 31 december 2006, 
zal de weduwe nog € 200 per jaar ontvangen 
en dit gedurende maximaal 10 jaar of tot op het 
moment van het overlijden van de weduwe.

Deze premie wordt uitbetaald in de loop van 
het jaar volgend op het jaar van overlijden van 
de bouwvakker.

2) Weduwen die reeds vakantiegeld genieten

De weduwen die reeds vakantiegeld voor  
weduwen krijgen, blijven dit ontvangen.

Voor al deze vergoedingen kan je, net als vroeger, 
beroep doen op ACVBIE.
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Koningsstraat 45
1000 Brussel

T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be
www.hetacv.be/acvbie

Adressen ACV bouw - industrie & energie

Aalst - Oudenaarde Aalst: Hopmarkt 45 T 053 73 45 84

Antwerpen Nationalestraat 111 T 03 222 70 81

Bastogne rue Pierre Thomas 12 T 063 24 47 00

Brussel Pletinckxstraat 19 T 02 557 85 85

Charleroi rue Prunieau 5 T 071 23 08 93

Gent - Eeklo Gent: Poel 7 T 09 265 43 61

Hasselt Mgr. Broekxplein 6 T 011 29 09 80

Leuven Kessel-Lo: Martelarenlaan 8 T 016 21 94 21

Liège boulevard Saucy 10 T 04 340 73 10

Mechelen Onder Den Toren 4A T 015 71 85 30

Mons - La Louvière -  
Hainaut Occidental

Mons: rue Claude de Bettignies 10 / 12 
La Louvière: place Maugrétout 17 
Tournai: avenue des Etats-Unis 10 bte 7

T 065 37 25 93
T 065 37 26 11 
T 069 88 07 42

Namur -  
Brabant Wallon

Bouge: chaussée de Louvain 510 
Nivelles: rue des Canonniers 14

T 081 25 40 27 
T 067 88 46 35

Turnhout Korte Begijnenstraat 20 T 014 44 61 01

Verviers pont Léopold 4 / 6 T 087 85 99 66

Waas en Dender Dendermonde: Oude Vest 144 bus 2 
Sint-Niklaas: Hendrik Heymanplein 7

T 03 765 23 17 
T 03 765 23 00

West-Vlaanderen Brugge: Koning Albert-I-laan 132
Ieper: St.-Jacobsstraat 34 
Kortrijk: President Kennedypark 16 D 
Oostende: Dr. L. Colensstraat 7 
Roeselare: H. Horriestraat 31 A

T 050 44 41 76 
T 059 34 26 31
T 056 23 55 51
T 059 55 25 40 
T 051 26 55 31 V.
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