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Voorwoord
Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en 
zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd.

Met dit sectorpensioenplan bouwt u individueel een aan-
vullend pensioen op, bovenop uw wettelijk pensioen.  
Het sectorpensioenplan is dan ook een belangrijke optie op 
de toekomst. 

Via deze brochure willen de sociale partners u, aan de hand 
van enkele concrete vragen, de krachtlijnen en principes van 
het sectoraal pensioenplan voorstellen. 



Principe
Wat is een ‘sectorpensioenplan’?

Een sectorpensioenplan heeft als doel voor alle of een deel 
van de werknemers die in een bepaalde sector actief zijn 
een aanvullend pensioen op te bouwen. Dit pensioen komt 
bovenop het wettelijk pensioen.

Het pensioenplan van de grind- en zandgroeven voorziet 
in een aanvullend pensioen voor de arbeiders die werken 
in een grind- of zandgroeve die in open lucht geëxploiteerd 
wordt en die zich bevindt in één van de volgende provincies: 
Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg 
of Vlaams-Brabant. Op de witzandexploitaties is het 
sectorpensioenplan niet van toepassing. 

Op wie is het ‘pensioenplan van de  
grind- en zandgroeven’ van toepassing?

Alle arbeiders in dienst op 1 juli 2014 evenals alle arbeiders 
die na deze datum bij een werkgever van de grind- en 
zandgroeven (PSC 102.06) aan de slag gaan, genieten van 
het pensioenplan.

Wie betaalt dit sectorpensioenplan?

Het pensioenplan wordt volledig gefinancierd door het Sociaal 
Fonds voor de grind- en zandgroeven, de inrichter van het 
pensioenplan. Het sociaal fonds stort de pensioenbijdragen 
aan Federale Verzekering, de pensioeninstelling.

Welke rol speelt de ‘pensioeninstelling’?

De pensioeninstelling staat in voor het administratief, 
technisch en financieel beheer van het pensioenplan. In het 
kader van het pensioenplan van de grind- en zandgroeven 
werd gekozen voor een samenwerking met Federale 
Verzekering.
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Wat moet ik doen om van dit pensioenplan  
te genieten?

U hoeft helemaal niets te doen. U wordt automatisch 
aangesloten bij het pensioenplan. Federale Verzekering 
opent voor u een individuele pensioenrekening waarop de 
pensioenbijdragen gestort worden.

Zijn de pensioenbijdragen onmiddellijk  
en definitief verworven?

Van zodra u 1 jaar bij het pensioenplan aangesloten bent,  
zijn alle gestorte pensioenbijdragen definitief van u.  
U kan er echter maar over beschikken op het moment  
van pensionering. 

Ook indien u de sector voor de pensioenleeftijd verlaat,  
zijn de pensioenbijdragen definitief verworven.

Financiering
Op welke pensioenbijdrage heb ik recht?

Trimestriële pensioenbijdrage 

De trimestriële pensioenbijdrage bedraagt € 62,50.

Zij wordt op de laatste dag van het trimester op uw 
individuele pensioenrekening geboekt. U heeft recht op  
een bijdrage voor elk volledig gepresteerd trimester.  
Hiermee is bedoeld dat u op het einde van het trimester  
nog steeds aan de slag bent in de sector en dat er voor 
u in dat trimester ook minstens één gewerkte dag werd 
aangegeven. 

4



Bij de opstart: inhaalbijdrage voor 2013

Sloot u op 1 juli 2014 aan bij het pensioenplan en werkte u in 
2013 ook al bij een werkgever van de sector? Zo ja, dan werd 
op 1 juli 2014 een inhaalbijdrage van € 125 voor 2013 op uw 
pensioenrekening geboekt. 

Bij de opstart: eerste twee trimesters van 2014

Sloot u op 1 juli 2014 aan bij het pensioenplan en werd voor 
u in het eerste en/of tweede trimester van 2014 minstens één 
gewerkte dag aangegeven? Zo ja, dan werd op 30 september 
2014 de trimestriële pensioenbijdrage voor het eerste en/of 
tweede trimester van 2014 op uw pensioenrekening geboekt. 

Evolutie van uw 
pensioenkapitaal
Afhankelijk van de lengte van de periode waarin u in de 
sector actief blijft, kan u een aantrekkelijk aanvullend 
pensioenkapitaal opbouwen. Onderstaande grafiek 
illustreert dit. De gebruikte percentages zijn louter indicatief.

Opbouw aanvullend pensioenkapitaal
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Uitkering
Vanaf wanneer kan ik mijn aanvullend 
pensioen opnemen? 

In principe wordt uw pensioenkapitaal uitbetaald op de 
wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar).

Enkel indien u effectief met pensioen gaat, heeft u de 
mogelijkheid om de vervroegde uitbetaling van uw aanvullend 
pensioen aan te vragen. 

Hoeveel bedraagt mijn pensioenkapitaal?

De omvang van uw pensioenkapitaal hangt af van de 
bijdragen die voor u persoonlijk gestort worden en van 
het rendement dat hierop toegekend wordt. Federale 
Verzekering garandeert op elke pensioenbijdrage die aan 
uw pensioenrekening wordt toegevoegd, een rendement 
vanaf de toewijzing tot de wettelijke pensioenleeftijd. 
Jaarlijks kan dit rendement nog aangevuld worden met een 
winstdeelname. De toekenning van dit extra rendement is 
afhankelijk van de economische conjunctuur en de financiële 
resultaten van Federale Verzekering.

Wat moet ik doen om mijn pensioenkapitaal te 
ontvangen?

U hoeft helemaal niets te doen, u ontvangt automatisch 
van Federale Verzekering een vereffeningsdocument met 
vermelding van het pensioenkapitaal dat u uitbetaald zal 
worden. Het volstaat dit document ondertekend terug te 
sturen. Vervolgens wordt het geld op uw bankrekening 
gestort.

Wenst u de vervroegde uitbetaling van uw pensioenkapitaal, 
dan kan u dit rechtstreeks aanvragen bij Federale Verzekering 
door gebruik te maken van het uittredingsformulier dat zich 
achteraan in de brochure bevindt.
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Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen 
indien ik overlijd voor mijn pensionering?

Bij overlijden zal het pensioen dat op dat moment al 
opgebouwd is, uitbetaald worden aan uw echtgeno(o)t(e), 
wettelijk samenwonende partner, uw (klein)kinderen,…

Het pensioenreglement voorziet in een vaste rangorde.

Hoe wordt mijn aanvullend pensioen belast?

Het kapitaal van een aanvullend pensioenplan geniet een 
voordelig fiscaal regime. Gemakkelijkheidhalve mag u ervan 
uitgaan dat u netto ongeveer 80% van uw pensioenkapitaal 
overhoudt.

Concreet voorzien de huidige fiscale en sociale wetgeving in 
volgende inhoudingen en belastingen:

¨  een RIZIV-bijdrage van 3,55%

¨  een solidariteitsbijdrage van 0% tot 2%, afhankelijk van de 
grootte van het pensioenkapitaal;

¨  een bedrijfsvoorheffing van 16,66%. Het kapitaal 
opgebouwd via de toekenning van winstdeelname is 
vrijgesteld van belasting. Wacht u tot uw 65ste om uw 
pensioenkapitaal op te nemen en bent u tot dan effectief 
aan de slag gebleven, dan geniet u een verminderd tarief 
van 10,09%.

Deze tarieven kunnen onderhevig zijn aan veranderingen.

Het jaar volgend op de uitbetaling van het pensioenkapitaal 
ontvangt u van Federale Verzekering een fiscale fiche die u 
zal helpen om uw belastingaangifte correct in te vullen.
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Informatie
Wat is ‘uittreding’?

Onder uittreding wordt verstaan dat u, voor uw pensionering, de 
sector verlaat. Wanneer uw werkgever – of in het kader van een 
overgang van onderneming uw nieuwe werkgever – niet langer 
onder dit sectorpensioenstelsel valt, treedt u eveneens uit.

Wat gebeurt er bij uittreding?

Was u minstens 1 jaar aangesloten bij het pensioenplan, dan 
zijn de gestorte pensioenbijdragen definitief verworven en 
hebt u de keuze uit de volgende mogelijkheden:

¨  u behoudt uw pensioenrekening bij Federale Verzekering;

¨  u draagt uw pensioenreserve over naar het 
aanvullend pensioenplan van uw nieuwe werkgever 
(ondernemingsplan) of het daar geldende sectorplan;

¨  u draagt de pensioenreserve over naar een andere 
pensioeninstelling die strikte regels hanteert inzake kosten 
en winstdeling.

Hoe kan ik de evolutie van mijn aanvullend 
pensioen opvolgen?

Jaarlijks ontvangt u een pensioenfiche die u een overzicht 
geeft van de bijdragen die voor u gestort werden en van het 
rendement dat aan uw pensioenrekening werd toegekend. 

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor bijkomende inlichtingen rond de algemene principes van 
het sectorpensioenplan of met vragen over uw persoonlijke 
pensioenrekening kan u steeds terecht bij: 

¨  de personeelsdienst van uw bedrijf;

¨  uw vakbond; 

¨  Federale Verzekering;

¨  Het Sociaal Fonds voor de grind- en zandgroeven.

www.federale.be/grindenzandgroeven.aspx 
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Terugsturen naar:

Federale Verzekering
Dienst Groepsverzekeringen
Stoofstraat 12
1000 Brussel

Dit formulier kan gebruikt worden:

3	 Ofwel om uw uittreding aan Federale Verzekering  
te melden;

3	 Ofwel om bij vervroegde pensionering de uitkering  
van uw pensioenkapitaal aan te vragen.

Formulier 
Grind- en 
zandgroeven 



Formulier 
Grind- en zandgroeven 

Naam:  ............................................................................................

Voornaam:  ....................................................................................

Adres:  ............................................................................................

.........................................................................................................

Geboortedatum: ............../ ............../ ....................

INSZ-nummer:  ..............................................................................

Bereikbaar op telefoonnummer: ...............................................

Werkgever:  ....................................................................................  

Einde arbeidovereenkomst op:  ............ / ............../ ...................

De aangeslotene heeft in de volgende kwartalen minstens 
één dag die voorkomt onder de prestatiecodes 1, 2, 3, 5, 60, 
70, 71 of 72 van de DmfA-aangifte:

Kwartaal 1: c Ja  c Neen 

Kwartaal 2: c Ja  c Neen 

Kwartaal 3: c Ja   c Neen 

Kwartaal 4: c Ja   c Neen 

Datum:  ............ / .............. / ..................

Voor de werkgever:

Voor het sociaal secretariaat:

Handtekening:



Sociaal fonds voor de Grind- en Zandgroeven
Mgr. Broekxplein 6
3500 Hasselt

De informatie in deze brochure is een toelichting van het 
sectorpensioenplan en houdt voor de betrokken partijen 
geen contractuele verbintenis in. In geval van betwisting zijn 
enkel de CAO’s en het pensioenreglement juridisch bindend.

Deze brochure is gebaseerd op de fiscale en contractuele 
bepalingen van toepassing op 01.01.2015.

Verantwoordelijke uitgever: Justin Daerden, Voorzitter van het Sociaal 
fonds voor de Grind- en Zandgroeven, Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt



Over Federale Verzekering
Federale Verzekering biedt een volledige waaier aan ver-
zekeringen en financiële producten voor onder nemingen, 
zelfstandigen en particulieren. Dankzij haar bijzondere 
structuur als ‘onderlinge’ en ‘coöperatieve’ onderneming, 
zonder externe aandeelhouders, biedt de Groep zeer 
gunstige voorwaarden aan haar klanten en deelt ze 
haar winst met hen*. Federale Verzekering werd in 1911 
opgericht door een groep aannemers en is nog altijd de 
referentieverzekeraar van de bouwsector in België. 

Federale Verzekering biedt tal van oplossingen voor u:

Pensioen
pensioensparen

Sparen en beleggen
op korte termijn
op lange termijn

* Restorno’s en winstdeelnames zijn voor elk product anders en 
evolueren met de tijd in functie van de bedrijfsresultaten en 
de economische conjunctuur. Ze zijn niet gegarandeerd en de 
toekenningsregels zijn vastgelegd in onze statuten.

www.federale.be

www.federale.be

