
          

01-01-2022 0 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIEBROCHURE  
SOCIAAL SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR 
DE ARBEIDERS VAN DE HAVEN VAN 
ANTWERPEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



          

01-01-2022 1 

 
 

INHOUDSTAFEL  
 
 
 

1. Wat verstaan we onder een aanvullend pensioen? ............................................................................ 3 

2. Wie is bij ons sectoraal pensioenstelsel aangesloten? ........................................................................ 3 

3. Wie betaalt de bijdragen voor uw aanvullend pensioen? .................................................................... 3 

4. Hoeveel draagt de werkgever bij voor uw aanvullend pensioen? ........................................................ 3 

5. Welke solidariteitsprestaties zijn er voorzien? .................................................................................... 4 

6. Hoe groot is het bedrag van uw aanvullend pensioen? ...................................................................... 4 

7. Wie beheert uw aanvullend pensioen? .............................................................................................. 5 

8. Wat als u in het verleden de uitbetaling in rente verkoos? ................................................................. 5 

9. Hoe kunt u zelf de evolutie van uw aanvullend pensioen opvolgen? ................................................... 5 

10. Wanneer kunt u uw aanvullend pensioen opvragen? ..................................................................... 5 

11. Moet u uw aanvullend pensioen zelf opvragen en hoe doet u dat? ................................................. 5 

12. Wat gebeurt er met uw aanvullend pensioen indien u overlijdt vóór u met pensioen gaat? .............. 6 

13. Hoe moet het aanvullend pensioen door de begunstigde(n) bij overlijden worden opgevraagd? ....... 6 

14. Hoe kunt zelf u de begunstigde(n) van uw aanvullend pensioen aanduiden? ................................... 7 

15. Onder welke vorm wordt uw aanvullend pensioen uitgekeerd? ....................................................... 7 

16. Wat houdt de fiscus af van uw aanvullend pensioen? .................................................................... 8 

17. Wat gebeurt er als u uittreedt uit de sector? ................................................................................. 8 

17.1  Wat wordt onder uittreding verstaan? .................................................................................. 8 

17.2  Wat gebeurt er met uw aanvullend pensioen nadat u uitgetreden bent? ................................. 8 

18. Wat als u verhuist?.................................................................................................................... 10 

19. Kunt u de bijdragen fiscaal aftrekken? ........................................................................................ 10 

20. Waar kunt u terecht voor inlichtingen, aanvraagformulieren en andere documenten? .................... 10 



          

01-01-2022 2 

 

 

Voorwoord  
 

Op 1 januari 2012 werd het bestaande sociale sectorale pensioenstelsel voor de arbeiders van de haven van 
Antwerpen (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.  

 
Uw opgebouwde reserves en rechten uit het verleden blijven dus integraal behouden. 

 

 
Een antwoord op al uw vragen 

 
Hoe zit dat nieuwe aanvullend pensioenstelsel er uit? Welke zijn uw rechten? Met deze brochure willen wij 

een zo duidelijk mogelijk antwoord geven op de meest gestelde vragen.  
 

Het gaat hier om een informatieve brochure in een zo duidelijk mogelijke taal en met zo weinig mogelijk 

verzekeringsterminologie. Enkel de hieraan verbonden CAO is rechtsgeldig.  
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1. Wat verstaan we onder een aanvullend pensioen? 
 
Het woord zegt het zelf: het aanvullend pensioen vult het wettelijk pensioen aan. Het vervangt 

het dus niet.  
Het aanvullend pensioen vormt een onderdeel van de tweede pensioenpijler. Die pijler groepeert de 

collectieve aanvullende pensioenen, beter gekend als ‘groepsverzekeringen’ en ‘pensioenfondsen’ 

ingericht op het niveau van de onderneming of de sector.  
Die aanvulling is meestal een éénmalig kapitaal dat uitbetaald wordt op het einde van uw actieve 

loopbaan. Maar het kan ook een rente zijn. Voor meer uitleg: zie punt 15.  
 

 

2. Wie is bij ons sectoraal pensioenstelsel aangesloten? 
 

Aangesloten zijn elke werknemer die aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet, en elke gewezen 
werknemer die nog actuele of uitgestelde rechten geniet. 

 

Concreet gaat het dus om elke erkende havenarbeider of ingeschreven vakman die verbonden is of 
was met de sector, ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst. 

 
Ook de havenarbeiders waarvan de erkenning opgeschort werd wegens het verwerven van het 

statuut van havenbediende of vakbondsafgevaardigde zijn aangesloten. 

 
Zijn NIET aangesloten: gelegenheidsarbeiders en personen tewerkgesteld als student. 

 
 

3. Wie betaalt de bijdragen voor uw aanvullend pensioen? 
 
Ze worden betaald door uw werkgever. U moet zelf niets bijdragen. En u kunt geen vrijwillige 

bijdragen doen. 
 

 

4. Hoeveel draagt de werkgever bij voor uw aanvullend 
pensioen? 
 

Vanaf 1 januari 2012 bedraagt de bijdrage 1,0% van de brutolonen, vermeerderd met de 
aanvullende brutolonen en het enkelvoudig vakantiegeld.  

 

Deze bijdrage wordt verhoogd : 
  Vanaf 1 januari 2013  naar 1,1% 

  Vanaf 1 januari 2014  naar 1,25% 
  Vanaf 1 juli 2014  naar 1,30% 

  Vanaf 1 oktober 2016  naar 1,65% 

  Vanaf 1 januari 2018  naar 1,75% 
  Vanaf 1 oktober 2019  naar 2,00% 

  Vanaf 1 januari 2022 naar 2,15 % 
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5. Welke solidariteitsprestaties zijn er voorzien? 
 
Het aanvullend pensioenplan voor de arbeiders van de haven van Antwerpen is tevens een sociaal 

pensioenplan. Dit betekent dat de financiering van uw aanvullend pensioen wordt voortgezet als u 

tijdelijk niet kan werken. 
 

Welke periodes komen in aanmerking voor deze solidariteitstoezegging? 
▪ de periodes van tijdelijke werkloosheid en van werkloosheid door overmacht, staking of lock-

out of door sluiting wegens jaarlijkse vakantie; 
▪ de periodes van onvrijwillige werkloosheid; 

▪ de vergoede periodes van primaire arbeidsongeschiktheid door ziekte, bevallings- of 

zwangerschapsrust;  
▪  de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval of een 

beroepsziekte. 

 

Op welke loonbasis wordt de bijdrage voor deze periodes berekend? 
Als basis wordt genomen: 

▪ voor de gelijkgestelde periodes van werkloosheid: 66% van het basisdagtaakloon van een 

havenarbeider algemeen werk; 

▪ voor alle andere gelijkgestelde periodes: het basisdagtaakloon van uw beroepscategorie. 

Voor meer uitleg over de bijdrage van uw werkgever: zie punt 4. 

 

 

6. Hoe groot is het bedrag van uw aanvullend pensioen? 
 
Dat hangt af van de periodes waarin u uw dienstjaren gepresteerd heeft.  

Uw aanvullend pensioen is de optelsom van de bedragen waarop u voor de hierna volgende 
periodes recht heeft. 

 

Voor de gepresteerde jaren vóór 2005 
Per dienstjaar gepresteerd als erkende havenarbeider of als ingeschreven vakman tot en met 31 

december 2004 ontvangt u een kapitaal van 255,97 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 
 

Voor de gepresteerde jaren van 1 januari 2005 tot 31 december 2011 

De bijdragen opgebouwd tijdens deze periode en de gegarandeerde intrestvoet van 3,75% blijven 
behouden.  

 
Voor de gepresteerde jaren vanaf 1 januari 2012 

U ontvangt de som van de bijdragen van uw werkgever en geniet hierop een jaarlijkse 
kapitalisatievoet (momenteel 0,75%). Dit bedrag wordt aangevuld met een percentage aan 

eventuele winstdeling. 

Voor meer uitleg over de bijdragen van uw werkgever: zie punt 4. 
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7. Wie beheert uw aanvullend pensioen? 
 
De inrichter, het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen, heeft het 

beheer toevertrouwd aan de verzekeraar AXA Belgium.  
 

8. Wat als u in het verleden de uitbetaling in rente verkoos? 
 
AXA Belgium staat vanaf juni 2012 ook in voor de uitbetaling van de renten van de werknemers die 

vóór 1 januari 2012 gepensioneerd zijn.  
De rentegenieters ontvangen hun lijfrente op het einde van elk trimester. De rente wordt jaarlijks 

geïndexeerd.  

 

9. Hoe kunt u zelf de evolutie van uw aanvullend pensioen 
opvolgen? 
 
Elk jaar stuurt AXA Belgium een pensioenfiche naar elke aangeslotene die nog niet uitgetreden is. 

 

Hierop vindt u een volgende inlichtingen: 
▪ het bedrag van de dit jaar verworven reserve (= de opgebouwde bijdragen + de verworven 

intresten);  
▪ het bedrag van uw aanvullend pensioen op 65 jaar indien er geen bijdragen meer zouden 

betaald worden; 

▪ een schatting van uw aanvullend pensioen indien de bijdragen elk jaar opnieuw worden 
betaald tot uw 65ste; 

▪ het bedrag van de verworven reserve van het vorige jaar; 
▪ eventueel andere nuttige gegevens. 

 

10. Wanneer kunt u uw aanvullend pensioen opvragen? 
 

U kunt dat op het ogenblik dat u met vervroegd pensioen (vanaf 60 jaar) of wettelijk pensioen 

gaat. 
Dus niet zolang u nog in dienst bent als havenarbeider, tenzij op 65 jaar. 

 
Sinds 1 januari 2016 is de uitbetaling van het aanvullend pensioen gekoppeld aan het wettelijk (of 

vervroegd) rustpensioen: wanneer u met pensioen gaat, zal uw aanvullend pensioen worden 
uitbetaald. Het is niet mogelijk om de opname van uw aanvullend pensioen uit te stellen, nadat u al 

met pensioen bent gegaan. 

 

11. Moet u uw aanvullend pensioen zelf opvragen en hoe doet u 
dat? 
 
U moet het niet zelf opvragen, AXA Belgium zal met u contact opnemen om de uitbetaling te 

kunnen doen.  
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U vult daarvoor het formulier ‘Aanvraag tot betaling van het aanvullend pensioen ingeval 
van een wettelijk of vervroegd pensioen’ behoorlijk in en stuurt het ondertekend naar AXA 

Belgium samen met de volgende documenten : 

▪ een kopie van uw identiteitskaart of paspoort waarop uw naam en handtekening voorkomt;  
▪ een kopie van de kennisgeving van de beslissing over uw vervroegd of wettelijk pensioen (u 

krijgt dit van de Federale Pensioendienst F.P.D.). 
▪ een kopie van uw bankkaart waarop uw naam is vermeld 

 
Na ontvangst en controle van de documenten zal de pensioeninstelling AXA Belgium overgaan tot de 

betaling volgens de door u gekozen betalingswijze. 

 

12. Wat gebeurt er met uw aanvullend pensioen indien u overlijdt 
vóór u met pensioen gaat? 
 
Dan keren wij het aanvullend pensioen, zoals berekend op het moment van overlijden, uit aan uw 

erfgenamen of de andere door u aangeduide begunstigden.  

 
Wat ontvangen de begunstigden?  

▪ Het kapitaal (of de rente) dat opgebouwd werd met de sinds 1 januari 2012 gestorte 
bijdragen; 

▪ De bijdragen gestort tussen 1 januari 2005 en 31 december 2011 (op voorwaarde dat de 

aangeslotene de optie ‘uitkering bij overlijden’ gekozen had).  
 

Voor de bijdragen gestort vóór 2005 was er geen recht op een uitkering bij overlijden voorzien. 
 

Wie zijn de begunstigden?  
Dat wordt in het pensioenreglement bepaald.  

De eerst vermelde sluit de volgende uit: 

▪ de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner; 
▪ bij ontstentenis, de door de aangeslotene aangeduide begunstigde; 

▪ bij ontstentenis, de kinderen van de aangeslotene, in gelijke delen; 
▪ bij ontstentenis, de ouders van de aangeslotene, in gelijke delen en bij ontstentenis, van 

één van hen, aan de overlevende; 

▪ bij ontstentenis, de grootouders van de aangeslotene, in gelijke delen en bij ontstentenis, 
van één van hen, aan de overlevende; 

▪ bij ontstentenis, de broers en de zussen van de aangeslotene, in gelijke delen; 
▪ bij ontstentenis, de andere wettige erfgenamen van de aangesloten, in gelijke delen, met 

uitsluiting van de Staat; 
▪ bij ontstentenis, het financieringfonds van het pensioenplan. 

 

13. Hoe moet het aanvullend pensioen door de begunstigde(n) bij 
overlijden worden opgevraagd? 
 
De begunstigde(n) (voor meer uitleg: zie punt 12) vullen het document ‘Aangifte van een 

overlijden’, behoorlijk in en sturen het ondertekend naar AXA Belgium, samen met de volgende 

documenten: 
▪ een uittreksel uit de overlijdensakte (te verkrijgen bij het gemeentebestuur); 

▪ een kopie van de identiteitskaart of het paspoort waarop de naam en handtekening van de 
begunstigde(n) voorkomt; 
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▪ een kopie van de bankkaart waarop de naam van de begunstigde(n) is vermeld; 
▪ een kopie van de akte van bekendheid (te verkrijgen bij de notaris of de vrederechter) OF 

de erfrechtverklaring (bij het gemeentebestuur) OF het attest van erfopvolging (bij het 

registratiekantoor van Financiën); 
▪ als de begunstigde minderjarig en onder voogdij is: het bewijs van geblokkeerde 

bankrekening op naam van de minderjarige in een door de vrederechter aangeduide 
instelling of de bijzondere machtiging van de vrederechter waarmee de voogd de kapitalen 

in ontvangst kan nemen. 
 

Na ontvangst en controle van de documenten zal de pensioeninstelling AXA Belgium overgaan tot de 

betaling volgens de door uw begunstigde(n) gekozen betalingswijze. 
 

 

14. Hoe kunt u zelf de begunstigde(n) van uw aanvullend pensioen 
aanduiden? 
 

De volgorde waarin het aanvullend pensioen wordt toegewezen, is bepaald in het 
pensioenreglement (voor meer uitleg: zie punt 13). Als u huwt of een verklaring van wettelijk 

samenwonen aflegt, wordt de volgorde automatisch aangepast. 
 

U kunt een afwijking hiervan vragen door iemand anders aan te duiden of door de volgorde te 
wijzigen. 

 

Hoe vraagt u een afwijking van begunstigde aan?  
U vult het formulier ‘Aanduiding van begunstigde bij overlijden’ behoorlijk in en stuurt het 

ondertekend per aangetekend schrijven naar AXA Belgium. 
U kunt elke afwijking opnieuw wijzigen aan de hand van een nieuw formulier. Het laatst 

geregistreerde formulier heeft altijd voorrang. 

Een afwijking die u als aangeslotene vóór 31 december 2011 zou doorgegeven hebben, blijft 
uiteraard bijhouden en kan steeds gewijzigd worden. 

 
U wenst uw echtgenoot of echtgenote uit te sluiten? 

Dan moet hij of zij het formulier mee ondertekenen om te vermijden dat de belangen van het 
gezin geschaad zouden worden. 

Doet u dit niet dan wordt hij of zij hiervan op de hoogte gebracht (volgens artikel 224 van het 

Burgerlijk Wetboek). 
 

Wat gebeurt er als u meerdere begunstigden aangeduid hebt? 
Dan moet u het procentueel aandeel van elke begunstigde vermelden. Als u dat niet doet, krijgen zij 

allen een gelijk deel. 

Als één van hen vóór u overlijdt, wordt zijn aandeel gelijk verdeeld over de resterende 
begunstigden, tenzij u een andere verdeling bepaald hebt. 

 

15. Onder welke vorm wordt uw aanvullend pensioen uitgekeerd? 
 

U hebt het recht om te kiezen tussen een uitkering in de vorm van : 
▪ een éénmalig kapitaal  

▪ of een jaarlijkse levenslange rente op voorwaarde dat het jaarlijks bedrag van de te 

betalen rente hoger is dan 500,00 EUR (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). 
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Hebt u geen keuze gemaakt, dan gebeurt de uitkering in kapitaal. 
Uw begunstigden (ingeval u overlijdt vóór uw pensioen) hebben hetzelfde keuzerecht. 

 

16. Wat houdt de fiscus af van uw aanvullend pensioen? 
 

In de huidige stand van de wetgeving wordt het volgende afgehouden van uw aanvullend 

pensioenkapitaal: 
▪ een RIZIV-bijdrage van 3,55%; 

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

▪ een afzonderlijke aanslagvoet van 16,5% (of 10% *); 
▪ een gemeentebelasting die verschilt van gemeente tot gemeente (gemiddeld 7%) en 

geheven wordt op de net vermelde belasting van 16,5% (of 10% *); 

 
De eventuele winstdeling is onderworpen aan de RIZIV- en solidariteitsbijdrage, maar wordt niet 

belast in de personenbelasting. 
 

* De afzonderlijke aanslagvoet wordt verlaagd van 16,5% naar 10% als : 

▪ U met wettelijk pensioen gaat EN u de laatste 3 jaren voor uw pensioen effectief actief 
bent gebleven; 

▪ U met vervroegd pensioen na een volledige loopbaan van 45 jaar EN u de laatste 3 
jaren voor uw pensioen effectief actief bent gebleven. 

 

17. Wat gebeurt er als u uittreedt uit de sector? 
 

17.1 Wat wordt onder uittreding verstaan? 

U bent uitgetreden als uw erkenning als havenarbeider of uw inschrijving als vakman 

beëindigd wordt. Uw overlijden of pensionering wordt in het kader van uw aanvullend pensioen 
niet beschouwd als een uittreding. 

 
Wanneer gebeurt zo’n beëindiging concreet? 

▪ Als u gaat werken bij een andere werkgever in een andere sector; 
▪ Als u nog werkt bij dezelfde werkgever, maar deze is overgegaan naar een ander paritair 

comité; 

▪ Als u bent veranderd van statuut (bv. bediende of zelfstandige); 
▪ Als u werkloos wordt. 

 
En wat als u bij een andere onderneming gaat werken maar nog altijd als havenarbeider of vakman 

in de haven van Antwerpen? 

Dan verandert er niets. U blijft genieten van alle rechten. Het is nu uw nieuwe werkgever die de 
pensioen- en solidariteitsbijdragen betaald.  

 

17.2 Wat gebeurt er met uw aanvullend pensioen nadat u uitgetreden bent? 

 

U hebt dan recht op het aanvullend pensioen dat gedurende uw periode van aansluiting werd 
opgebouwd.  

 



          

01-01-2022 9 

U kunt vrij kiezen uit de volgende opties: 
 

▪ OPTIE 1 : U behoudt uw verworven rechten in het pensioenplan van de haven van 

Antwerpen. 
 

Dit betekent dat u recht heeft op het pensioenkapitaal, zonder verdere premiebetalingen, 
indien u bij het sectoraal pensioenstelsel was aangesloten. Het pensioenkapitaal zal bewaard 

worden tot aan de pensionering, ongeacht of u intussen in een andere sector bent 
tewerkgesteld.  

 

Bij terugkeer in de sector zal het contract niet gereactiveerd worden, maar zal er een nieuwe 
individuele rekening worden gecreëerd alsof het om een nieuwe aansluiting ging. 

 
A :  Zonder wijziging van de pensioentoezegging. 

 

De polis blijft beheerd door AXA Belgium zonder wijziging. 
Als er geen overlijdensdekking in uw individuele polis voorzien is (voor meer uitleg: 

zie punt 12) en u kiest deze optie, zal er bij overlijden geen bedrag uitbetaald 
worden. 

 
 

B :  Door te kiezen voor een dekking overlijden die overeenstemt met de 

 verworven reserves. 
   

Voor de contracten die geen overlijdensdekking voorzien (voor meer uitleg: zie punt 
12), kunt u een dekking overlijden vragen die overeenstemt met uw verworven 

reserves. Deze optie wijzigt uw dekking bij leven op de eindedatum.  

 
Als u kiest voor deze optie zal AXA Belgium in geval van overlijden, voor alle 

gepresteerde dienstjaren, een kapitaal gelijk aan uw verworven reserves op het 
ogenblik van het overlijden waarborgen. 

 

 
▪ OPTIE 2 : U draagt uw verworven reserves over. 

 
U kunt uw verworven reserves ook overdragen naar de pensioeninstelling van uw nieuwe 

werkgever of van de nieuwe sector waaronder u ressorteert, indien u bent aangesloten bij 
de pensioentoezegging van uw nieuwe werkgever of van uw nieuwe sector. 

 

De overdracht is mogelijk als u als werknemer een aanvullend pensioen opbouwt in het 
kader van een beroepsactiviteit. Individuele pensioentoezeggingen en pensioentoezeggingen 

aan zelfstandigen komen hiervoor dus niet in aanmerking. 
 

U kunt uw verworven reserves ook overdragen naar een instelling die bovenwettelijke 

pensioenen beheert (overeenkomstig de bepaling van art.32, §1, 2° van de wet van 
28/04/2003 betreffende de aanvullende pensioenen). 

 
Op het ogenblik van de overdracht zullen de verworven reserves berekend worden op basis 

van de laatst gekende loongegevens.  
 

 

OPGELET! - Het aanvullend pensioen kan niet vervroegd worden opgevraagd. 

  - Ook de overdracht naar een individueel pensioensparen is niet mogelijk.  
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- Na uw uittreding zult u geen jaarlijkse pensioenfiche meer ontvangen. Als 
uittredende aangeslotene kunt u uw pensioenrechten raadplegen op de website 

www.mypension.be. 

 
 

18. Wat als u verhuist?  
 
Indien u verhuist binnen België, moet u in principe niets doen. AXA Belgium krijgt automatisch alle 

aangepaste Belgische adressen doorgestuurd. 
Verhuist u echter naar of in het buitenland , meld ons dan uw nieuwe adres. 

19. Kunt u de bijdragen fiscaal aftrekken?  
 
Nee. Het sectoraal pensioenstelsel wordt enkel opgebouwd met bijdragen van de werkgever. U zelf 

moet en mag geen enkele bijdrage betalen. 
 

 

20. Waar kunt u terecht voor inlichtingen, aanvraagformulieren en 
andere documenten? 
 

 Voor vragen of inlichtingen : 

 

▪ 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 
 

 

 Voor de volgende documenten: via de website www.CEPA.be te raadplegen of te 

downloaden : 
 

▪ het pensioenreglement 
▪ het solidariteitsreglement 

▪ de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst die het pensioenstelsel invoert (enig document 
met wettelijke grondslag) 

▪ een samenvatting van het sociaal sectoraal pensioenplan 

▪ de aanvraagformulieren en de te volgen instructies 
▪ een overzicht van de meest gestelde vragen met antwoord 

▪ de contactgegevens  
▪ eventuele andere nuttige informatie 

 

 
 

http://www.mypension.be/
http://www.cepa.be/

