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De pensioenbonus wordt bijgestuurd
De pensioenbonus werd in 2007, in het kader van het Generatiepact, in het leven geroepen als duwtje in
de rug om de mensen langer aan het werk te houden. Behalve het feit dat slechts weinig werknemers op
de hoogte waren van het bestaan van de pensioenbonus, leek deze ook op bepaalde punten zijn doel te
missen.

Wat is de pensioenbonus?
Het systeem van de pensioenbonus houdt in dat werknemers die hun beroepsactiviteit verder zetten vanaf
het jaar waarin ze de leeftijd van 62 jaar bereiken of aan het 44ste kalenderjaar van hun loopbaan
beginnen, bovenop hun wettelijk pensioen recht hebben op een bonus.
Per effectief gewerkte dag als werknemer tot uiterlijk de laatste dag van de maand waarin men 65 wordt of
tot 31 december van het jaar waarin men 45 loopbaanjaren heeft bereikt, wordt een bedrag extra
toegekend.

Wat wijzigt er?
De aanvang van de referteperiode wordt gekoppeld aan de vroegst mogelijke ingangsdatum van het
vervroegd pensioen. Op die manier wordt vermeden dat werknemers die een onvoldoende lange loopbaan
hebben om op 62 jaar met vervroegd pensioen te gaan, eveneens recht hebben op de bonus. De opbouw
van de pensioenbonus begint van zodra een werknemer zijn pensioen met minstens 12 maanden uitstelt.
Ook na de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar kan de pensioenbonus verder opgebouwd worden.
Het bedrag van de pensioenbonus stijgt naarmate het pensioen langer uitgesteld wordt. Zo levert het
eerste jaar binnen de referteperiode een bonus van 1,50 euro per voltijds gewerkte dag op en stijgt het
bedrag jaarlijks met 0,20 euro tot maximum 2,50 euro per gewerkte dag 1.
De pensioenbonus is een persoonlijk recht dat niet wordt overgedragen bij overlijden van de
gepensioneerde.
De wijzigingen treden in voege vanaf 1 januari 2014. De pensioenbonus, opgebouwd volgens de huidige
bepalingen, zal behouden en ‘vastgeklikt’ worden op 31 december 2013.
De pensioenbonus is onderhevig aan dezelfde inhoudingen als het pensioen.

Aanvullend pensioen. (groepsverzekering of pensioenfonds)
Wat wordt afgehouden bij opname van jouw kapitaal ?
A) RSZ – 3.5%
B) Solidariteitsbijdrage – 2%
C) Fiscus
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Vanaf 1 juli 2013 wijzigen de fiscale tarieven bij opname van uw groepsverzekering.
Bij opname op
60 jaar
61 jaar
62 jaar
65 jaar

20% taks
18% taks
16.5% taks
10% taks

Je dient ook rekening te houden met de gemeentebelastingen.
Let op bij effectieve PENSIONERING (dus niet bij brugpensionering) op 60 of 61 toch 16.5% taks.
De 10% taks is enkel van toepassing indien je de laatste 3 jaar effectief gewerkt hebt. (tussen 62 en 65 dus)
Werkloosheid (en beschikbaar voor de arbeidsmarkt) wordt gelijkgesteld evenals ziekte en invaliditeit.
Halftijds tijdskrediet is gelijkgesteld, voltijds niet.
Voltijds brugpensioen wordt niet gelijkgesteld (halftijds wel)
Dit betekent dat indien je na brugpensioen opnieuw aan het werk gaat je de 10% niet kan verkrijgen.

Uitnodiging Militantenvergadering 15 april 2013
Jouw koopkracht, statuut en sociaal leven in gevaar?
De regering, onder impuls van de werkgevers, zal via een wet, loonsverhogingen verbieden.
De index heeft men dit jaar met de invoering van een soldenindex al nadelig aangepast (-0,3%) maar ook daar
blijft men de aanvallen verder zetten.
De werkgevers willen alle regels in verband met de arbeidstijd weg en zetten nogmaals de aanval in op de stelsels
van tijdskrediet en brugpensioen.
Diezelfde regering wil nu onder impuls van diezelfde werkgevers fors snijden in de opzegtermijnen voor
bedienden, zodat ze de arbeiders niet teveel moeten bijgeven.
Hoog tijd voor een serieuze reactie.
De Algemene Centrale ABVV M+K en BBTK-Kempen nodigen je uit op

een informatieavond over

het dossier arbeiders-bedienden.
Wat is de precieze stand van zaken ?
Nog belangrijker : hoe kunnen we best onze rechten verdedigen ?

Erwin De Deyn, voorzitter van BBTK en Herman Baele, federaal secretaris van de Algemene Centrale
zullen hierover op maandag 15 april een uiteenzetting komen geven.

Wij verwachten jullie in Kasterlee, zaal Den Eyck.
Start om 19.30 uur (open vanaf 19.00)
Iedereen welkom.
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