
          
 

 
HET AANVULLEND SOCIAAL SECTORAAL PENSIOEN VOOR DE ARBEIDERS VAN 
DE HAVEN VAN ANTWERPEN (PARITAIR SUBCOMITE 301.01) 
 

Met ingang van 1 januari 2012 werd het sociale sectorale pensioenstelsel (IBP Havenarbeiders Antwerpen OFP) 
omgevormd tot een groepsverzekering bij AXA Belgium. 
 

Alle opgebouwde rechten uit het verleden blijven ongewijzigd en worden door AXA Belgium overgenomen zoals 
beschreven in het pensioenreglement. Ook de solidariteitsprestaties blijven ongewijzigd.  
 
 

Wat betekent dit concreet voor U als havenarbeider? 
 
Voor de gepresteerde jaren vóór 2005 
Per jaar als erkende havenarbeider of als ingeschreven vakman blijft een kapitaal van 255,97 EUR uitbetaald 
(jaarlijks geïndexeerd).  

 
Voor de gepresteerde jaren vanaf 1 januari 2005 tot 31 december 2011 
Het systeem blijft behouden zoals in het verleden werd vastgelegd: de bijdragen uit het verleden worden opgerent 
aan de gegarandeerde intrestvoet.  

 
Voor de bijdragen (premies) vanaf 1 januari 2012 
U geniet als havenarbeider van een plan met vaste bijdragen. Hieronder vindt u een overzicht 
 

 
Datum 

Individuele bijdrage (% op brutoloon, 
aanvullend brutoloon en enkelvoudig 

vakantiegeld) 

01/01/2012 1,00 

01/01/2013 1,10 

01/01/2014 1,25 

01/07/2014 1,30 

 
Het gegarandeerde rendement op de stortingen in de periode 2012-2015 bedraagt 3,75 % op de basisbijdrage van 
1 % en 3,25 % op de toegekende verhogingen. Vanaf 1 januari 2016 is dit rendement op de stortingen 1,75 %. 
Bovenop het gegarandeerde rendement kan een winstdeelname toegekend worden. 

 
De solidariteitsprestaties 
Zoals in het verleden worden deze gestort, in de volgende omstandigheden: 

- De verdere financiering van het aanvullende pensioen tijdens: 

 de periodes van tijdelijke werkloosheid in de zin van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, en de werkloosheid ten gevolge van overmacht, staking of lock-out 
of ten gevolge van een sluiting wegens jaarlijkse vakantie; 

 de periodes van onvrijwillige werkloosheid, zonder dat een ononderbroken periode van 12 maanden wordt 
overschreden. Vanaf 1 januari 2006 werd deze periode verlengd tot 24 maanden en vanaf 1 januari 2007 tot 
36 maanden; 

 de vergoede periodes van primaire arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, bevallings- of zwangerschapsrust, 
en de periodes die worden gedekt door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid t.g.v. een arbeidsongeval of een 
beroepsziekte. 

 

- De indexering van lopende pensioenrenten of overlevingsrenten. 
Deze worden jaarlijks geïndexeerd volgens de stijging van het rekenkundig gemiddelde van de 
gezondheidsindex. 

 



Het aanvullend pensioenstelsel : kort en duidelijk uitgelegd 
 
Wat is een aanvullend pensioen?  
Dit is een extra pensioenkapitaal of rente die u, bovenop uw wettelijk pensioen, uitbetaald wordt op het ogenblik 
van uw effectieve pensionering (wettelijk pensioen of vervroegd wettelijk pensioen), 

 
Aan welke voorwaarden moet u voldoen om recht te hebben op uw aanvullend pensioen? 

U moet minstens één jaar aangesloten geweest zijn tot het sectorale pensioenstelsel. 

 
Wie financiert uw aanvullend pensioen?  
U betaalt niets. Uw werkgever betaalt via het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid – Haven van 
Antwerpen voor u elke maand een vaste bijdrage. Bovendien worden uw in het verleden opgebouwde reserves 
en rechten integraal behouden. 

 
Van welke garantie geniet uw aanvullend pensioen vanaf 1 januari 2012? 
Vanaf 1 januari 2012 brengen de nieuwe bijdragen (inclusief kosten en taksen) jaarlijks een rendement op 
volgens de tabel op de ommezijde. Daar kan nog een winstdeelname bovenop komen.  

 
Hoeveel belasting betaalt u op uw aanvullend pensioen? 
De huidige gekende reglementering voorziet dat uw aanvullend pensioenkapitaal onderworpen is aan volgende 
belastingen: 

 een RIZIV-inhouding van 3,55%  
 een solidariteitsbijdrage van maximaal 2% 
 een personenbelasting van 10% (indien u tot 65 jaar actief blijft) of van respectievelijk 20%, 18% of 16,50% 

als u niet tot 65 jaar actief blijft en u pensioneert op respectievelijk 60, 61 of vanaf 62 jaar ; deze belasting 
is echter niet van toepassing op de winstdeelname  

 een gemeentebelasting van gemiddeld 7% (enkel verschuldigd op het bedrag betaald aan 
personenbelasting bedoeld in het voorgaande punt). 

 
Hoe wordt u op de hoogte gehouden? 
Elk jaar ontvangt u een fiche met de stand van uw individuele rekening. U leest er welke bijdrage voor u betaald 

is en welk bedrag op uw pensioenrekening staat. Deze fiche geeft bovendien een schatting van uw persoonlijk 
pensioenkapitaal op uw 65ste. Zo blijft u op de hoogte van de evolutie van uw spaarpotje. 

 
Wat als u vóór uw pensionering overlijdt?  
 Voor het plan met vaste bijdragen:  

Uw erfgenamen of de andere door u aangeduide begunstigden ontvangen het kapitaal of de rente die 
opgebouwd werd door de bijeengespaarde bijdragen vanaf 1 januari 2012. 

 

 Voor de prestaties van vóór 1 januari 2012 geldt het volgende: 
- de bijdragen gestort vóór 2005 geven enkel recht op een uitkering bij leven 
- de bijdragen gestort tussen 1 januari 2005 en 31 december 2011 geven recht op een uitkering bij 

overlijden als u hiervoor gekozen heeft.  
 
 

Nog vragen of inlichtingen? 
Voor vragen of inlichtingen kan u terecht bij: 
 

 CEPA – Afdeling Haven – tel. 03 221 98 86 
 

 ABVV-BTB – Secretariaat Haven – tel. 03 224 34 20 
 

 ACV-TRANSCOM – Secretariaat Haven – tel. 02 549 11 19 
 

 ACLVB – Nationaal Haven bureel – tel. 03 220 61 52 
 


