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Pensioenkapitaal - kenmerken
• Tak 23
• Voor de werknemer een vast rendement van wettelijk minimum, vandaag 1,75%

• Geen persoonlijke premies
• Jaarsalaris = maandsalaris * 12
• Eindleeftijd: 67 jaar
• Categorie:
• Contractueel ATP
• Permanent Onderzoekskader binnen BAP

• Zelfde systeem voor beide groepen
• Volledig gefinancierd door werkgever
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Pensioenkapitaal - Premie

Premie gedefinieerd als step-rate:
- Indien jonger dan 30 jaar : 3,5% S1 + 6,5% S2
- Vanaf 30 jaar en jonger dan 40 jaar : 5,5% S1 + 10,00% S2
- Vanaf 40 jaar : 7,5% S1 + 13,50% S2

• De refertebezoldiging is 12 maal maandsalaris
• De begrensde refertebezoldiging (S1) is de refertebezoldiging
(S) beperkt tot een forfaitair bedrag gelijk aan 50.000 euro
• De beheerskost van 2,50% op de premie wordt in mindering
gebracht
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Aanvullende overlijdensdekking
•

In geval van overlijden voor de pensioendatum wordt er een
overlijdenskapitaal uitgekeerd

•

Minimaal kapitaal overlijden: afhankelijk van familiale toestand
‒ 2 keer het jaarloon voor gehuwden en wettelijk samenwonenden
‒ 1 keer het jaarloon voor de andere
=> 0,5 keer het jaarloon extra per kind ten laste

•

Voor huidig aangeslotenen: kapitaal overlijden minimaal huidig verzekerd
kapitaal in “oude” polis
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Aanvullende overlijdensdekking
•

Standaard begunstigingsclausule voorzien in reglement; afwijkingen van
clausule en volgorde mogelijk
‒ Bv. begunstigde bij overlijden = de echtgeno(o)t(e) of wettelijk
samenwonende partner, bij ontstentenis de kinderen, bij ontstentenis de met
naam aangeduide begunstigden, bij ontstentenis de nalatenschap,…
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Aanvullende arbeidsongeschiktheidsdekking
•

Aanvullend vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van
ziekte, privé ongeval en wettelijke bevallingsrust
‒ Uitkering tot 75% van het jaarsalaris, mits een wettelijke tussenkomst van
60% (tot het plafond)

•

Kenmerken
‒ Dekking tot 67 jaar
‒ Dekking van psychosociale risico’s
‒ Wachttijd 1 maand
‒ Tussenkomst vanaf 25% arbeidsongeschiktheid
‒ Indexatie van 2% indien langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt

•

Premievrijstelling
‒ Verdere pensioenopbouw en in stand houden van overlijdensverzekering
tijdens arbeidsongeschiktheid
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Aanvullend pensioen: opnamemogelijkheden
•

Opname vóór de pensioenleeftijd enkel mogelijk indien aanwending voor een
onroerend goed in de EER
‒ Voorschot op polis (65% van de opgebouwde reserve)
‒ Inpandgeving

•

Opname bij (vervroegde) wettelijke pensionering

•

Uitzonderingen
‒ Overgangsmaatregelen
‒ Pensioneerbare verderwerkers

I 6 l

