
Groepsverzekering 

De Groepsverzekering zorgt voor een aanvullend pensioen en kan werknemers bovendien financiële zekerheid bieden in geval van 

overlijden en arbeidsongeschiktheid. 

Als onderneming kunt u de premies voor 100 56 inbrengen ais last. De RSZ-bijdrage op de premies is aanzienlijk lager in vergelijking 

met de hoge sociale lasten op lonen en wedden. Werknemers ontvangen een fiscaal erg interessante vorm van uitgesteld loon en 

daarbovenop een bijkomende winstdeelname die niet belastbaar is. 

Extra voordeel en meer 

Voordeel voor de werkgever 

C Li motiveert medewerkers en u krijgt een stevige 

troef in handen om nieuwe mensen aan te trekken 

L.1 houdt controle over het te besteden budget 

L.1 versterkt de professionele uitstraling van uw on-

derneming 

Deze vorm van verloning is alvast veel fiscaal-

vriendelijker dan een rechtstreekse loonsverho-

ging 

C 	Om gegevens van aangesloten en aan te passen, 

volstaat het om een onlineformulier door te stu-

ren. 
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Voordelen voor de medewerker 

Cl Een aantrekkelijk pensioenvoordeel 

O Meer financiële zekerheid voor het gezin bij ar-

beidsongeschiktheid en overlijden 

O Hoge gewaarborgde rentevoet met daarbovenop 

jaarlijks een variabele winstdeelname 

O Fiscaal erg interessant. 

O Extra service 



Belangrijk : Deze wijziging van de wettelijke minimumrendementsgarantie heeft geen impact op de interestgarantie welke de maatschappij biedt. Belangrijk : Deze wijziging van de wettelijke minimumrendementsgarantie heeft geen impact op de interestgarantie welke de maatschappij biedt.
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De maatschappij zal bij uittreden over deze bijkomende keuzemogelijkheden informeren via de keuzebrief die zij ontvangen na uittreding.
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3. Pensionering en pensioenleeftijd pensioenplan 

De wet voorziet een aantal maatregelen om het aanvullend pensioen beter af te stemmen op het wettelijk pensioen. Zo zal 
vanaf 2016 het aanvullend pensioen verplicht uitgekeerd worden op het ogenblik dat een aangeslotene zijn wettelijk 
pensioen opneemt. 

Hierop zijn een aantal uitzonderingen: 

Het aanvullend pensioen kan altijd opgenomen worden vanaf de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) en 
bij uitbreiding, wanneer de werknemervoldoet aan de voorwaarden om zijn (vervroegd) wettelijk pensioen op te nemen, 
maar er toch voor kiest om langer te werken. 

Er geldt een overgangsmaatregel voor werknemers die in 2016 ten minste 55 jaar zijn. 
Werknemers die onder deze overgangsmaatregelen vallen, kunnen hun aanvullend pensioen nog steeds vroeger op- 
nemen: 

Leeftijd in 2016 Opname mogelijk vanaf 

58+ 60 jaar 

57 61 jaar 

56 62 jaar 

55 63 jaar 

Werknemers die ten vroegste op hun 55 jaar in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag toegetreden zijn, 
in het kader van een herstructureringsplan vóór 01/10/2016, mogen hun aanvullend pensioen opnemen vanaf 60 jaar. 

Deze uitzonderingen zijn slechts van toepassing, voor zover het pensioenplan van kracht vóór 01/01/2016 het toelaat om 
vervroegd op te vragen. 

Dit alles heeft ook een impact op de pensioenleeftijd van de pensioenplannen. Voor alle nieuwe aansluitingen in het 
pensioenplan moet vanaf 01/01/2019 de eindleeftijd minimaal op 65 jaarl liggen. 
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♦ Een mijlpaal voor de aanvullende pensioenen: de databank 

2016 wordt een mijlpaal in de geschiedenis van de aanvullende pensioenen. Vanaf oktober zal de aangeslotene zelf toe-
gang hebben tot de 'Databank voor Aanvullende Pensioenen' (DB2P) en de pensioenfiche online kunnen raadplegen. 

Op de pensioenfiche vindt de aangeslotene o.a. zijn (of haar) verworven rechten (verworven reserve en de minimum-
rendementsgarantie), de verwachte pensioenprestatie op pensioenleeftijd en het kapitaal bij overlijden. 

Bovendien zal de aangeslotene op www.mypension.be  de gegevens over zijn/haar wettelijk pensioen kunnen terugvinden. 

Om de pensioenfiche online te kunnen bekijken moeten aangeslotenen uiteraard toegang hebben tot mypension.be  of tot 
de e-box van de overheid. Wij adviseren u om uw werknemers hieromtrent te sensibiliseren. 

Hoe inloggen op www.mypension.be? U vindt hierover een heldere uitleg op de site mypension.be. 

Heeft een aangeslotene om een of andere reden op 01/10/2016 nog geen toegang tot mypension.be  of de e-box? Wij zorgen 
ervoor dat deze aangeslotene de pensioenfiche eind 2016 op papier krijgt. 
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♦ Herinnering aan uw verplichtingen als werkgever bij uittreding 

Welke zijn de termijnen die nageleefd moeten worden bij een uittreding? 

0  De werkgever moet de pensioeninstelling binnen 30 dagen na de uittreding op de hoogte brengen van een uittreding 
van een werknemer. 

ft> De verzekeraar heeft daarna 30 dagen tijd om aan deze werknemer de keuzemogelijkheden te bezorgen. 

FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de Wet op de 
Aanvullende Pensioenen (WAP), heeft recent een aantal steekproefcontroles uitgevoerd en vastgesteld dat deze termijnen 
onvoldoende gerespecteerd worden. 

Ook in de toekomst zal FSMA hierop verdere controles uitvoeren. Wij vragen u dan ook om de termijn van 30 dagen na de 
uittreding strikt na te leven. 
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