
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

P1-NL 

VERSIE 10/19 

 

AANVRAAG TOT BETALING VAN HET AANVULLEND PENSIOEN IN GEVAL VAN 
WETTELIJKE PENSIONERING 

IN TE VULLEN DOOR DE ARBEID(ST)ER 

Naam: …………………………………………………….…………. Voornaam: …………………………………………………...……….. 

Straat: ……………………………………………………………………..………….....................................… Nr: .….… Bus: ................ 

Postcode: ............................. Gemeente: ………………..……………...……….................................................................................. 

Datum wettelijke pensionering: ………....…./………....…./……….……. Geboortedatum: ……..…..…./……....……./……………...... 

Rijksregisternummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ / ___ ___ Telefoon: ....................................................................... 

E-mail: ............................................................................................................................................................................................... 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de bepalingen van de wet betreffende het generatiepact (1) en bevestig dat (2): 

☐ Ik ononderbroken actief ben gebleven tussen 62 en 65 jaar. Op verzoek zal ik een attest van tewerkstelling overmaken. 

☐ Ik niet ononderbroken actief ben gebleven tussen 62 en 65 jaar. 

(1) Zie informatie op de keerzijde. 
(2) Gelieve aan te duiden wat op u van toepassing is. 
 

De uitbetaling mag gebeuren op onderstaand rekeningnummer 

IBAN:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 
Bij te voegen documenten 

• een fotokopie van de identiteitskaart 

• een fotokopie van de bankkaart 

• een kopie van kennisgeving van beslissing over uw wettelijk pensioen (dit ontvangt u van de Federale Pensioendienst FPD) 

 

 

  Datum: …….…. / …….……. / ……………..……… (dd/mm/jjj)   Handtekening Volta fbz: 
 
    Handtekening van de aangeslotene: 
 

 
 
            ………………………………………………………..    ………………………………………  

 
 
 
 
 

  



 

 

 

INFORMATIEFICHE 

Het sociaal sectoraal pensioenstelsel voorziet in een aanvullend pensioen boven op het normale wettelijke pensioen voor alle 
arbeiders uit de sector van de elektriciens (paritair subcomité 149.01). 

1. Wanneer kan het aanvullend pensioen worden opgevraagd? 

Je kan het aanvullend pensioen opvragen op het ogenblik dat je ofwel: 

• met pensioen gaat (in principe op 65 jaar); 

• met vervroegd pensioen gaat; 

• met brugpensioen gaat (onder voorwaarden). 
 
Nadat je met (vervroegd) pensioen gegaan bent, wordt er geen rendement meer berekend op het opgebouwd spaartegoed.  
Het is dus niet meer interessant en ook onmogelijk om het aanvullend pensioen nog verder te laten staan tot 65 jaar. Als je na 
65 jaar blijft verder werken en nog niet met pensioen gaat, wordt het aanvullend pensioen verder opgebouwd. De betaling 
gebeurt wanneer je de arbeidsprestaties effectief stopzet. 

2. Hoe kan het aanvullend pensioen worden opgevraagd? 

Je vult het formulier “Aanvraag tot betaling van het aanvullend pensioen” in en zendt het (samen met de gevraagde bijlagen) 
naar Volta. Ongeveer een maand later betaalt AXA het nettopensioenkapitaal uit. AXA bezorgt je ter informatie een duidelijke 
berekening van het nettopensioenkapitaal, met vermelding van de fiscale en parafiscale afhoudingen. 

3. Welke (para)fiscale bedragen worden er op het aanvullend pensioen geheven? 

Voor een uitkering in kapitaal:  

• een RIZIV-bijdrage van 3,55% (op het totale kapitaal en de winstdeelnames); 

• een solidariteitsbijdrage die varieert van 0% tot 2%, afhankelijk van de hoogte van het pensioenkapitaal; 

• een bedrijfsvoorheffing (16,5% of 10%*) in de personenbelasting na afhouding van de RIZIV-bijdrage en de 
solidariteitsbijdrage; 

• de winstdeling wordt in de personenbelasting niet belast. 
 
Voor de aangifte van de personenbelasting ontvang je het jaar volgend op de uitbetaling van het aanvullend pensioen, een 
fiscale fiche 281.11. Afhankelijk van de gemeente waarin je woont, zal nog een bijkomende minieme gemeentebelasting 
verschuldigd zijn.  
 
(*) Het verlaagde tarief van 10% is enkel van toepassing indien je de laatste 3 jaren voor de wettelijke pensionering 
onafgebroken gewerkt hebt en dus actief bent gebleven tot aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.  
In totaal wordt er ongeveer 20% afgehouden van het pensioenkapitaal.  

4. Kan ik zelf iemand aanduiden als begunstigde? 

Dit kan aan de hand van het formulier “aanduiding van begunstigde” dat je terugvindt op de website en aangetekend aan de 
verzekeringsmaatschappij bezorgt. 

DEZE AANVRAAG MOET VERSTUURD WORDEN NAAR VOLTA, MARLYLAAN 15/8, 1120 
BRUSSEL OF NAAR FBZ-FSE@VOLTA-ORG.BE 

 
 
De rechthebbende en de uitbetalingsinstelling worden verzocht de juistheid van alle vermeldingen, inzonderheid het volledig 
rijksregisternummer en datums, te verifiëren en desgevallend, volgens de voorziene procedure, te vragen gegevens te wijzigen. Uw 
persoonsgegevens zullen worden opgenomen in het databestand van het sociaal fonds. De persoonsgegevens die u via dit formulier verstrekt, 
worden verwerkt door het fonds voor bestaanszekerheid voor de sector der elektriciens (Volta fbz-fse). Zij worden verwerkt conform de 
bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. Volta fbz-fse verwerkt de 
persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld, zijnde de wettelijke verplichting tot de regeling en de verzekering 
van de toekenning en uitkering van de aanvullende vergoedingen aan de arbeiders van het PSC 149.01. De persoonsgegevens worden 
ingezameld zolang dit hiervoor nodig is. U heeft het recht om inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kunt uw eigen 
persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. Om deze rechten uit te oefenen neemt u contact op met het sociaal fonds 
op privacy@volta-org.be.  


