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VIJFTIEN VRAGEN OVER HET AANVULLEND 
PENSIOEN VOOR WERKNEMERS
Vorige week besteedden we in Boer&Tuinder aandacht aan de aanvullende pensioenopbouw voor zelfstandigen. We hebben daarbij de nieuwe 
mogelijkheid van de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) besproken. Er bestaat ook een aanvullende pensioenopbouw voor 
werknemers in de land- en tuinbouw. Jaarlijks ontvangen alle arbeiders uit de landbouw, tuinbouw en tuinaanleg een pensioenfiche in verband 
met het ‘sectoraal pensioenplan’. In dit jaarlijks document wordt het bedrag vermeld dat reeds gespaard is sinds het in voege treden van de 
aanvullende pensioenregeling. In deze bijdrage gaan we wat dieper in op het bijkomend pensioensysteem in onze sectoren. Deze regeling is 
wellicht niet voldoende bekend op het terrein. Wij bespreken het aanvullend pensioenplan voor de werknemers aan de hand van 15 vragen. 

 
SOCIALE ZAKEN
Chris Botterman, hoofd Sociale zaken Boerenbond 

1  Vanwaar komen de bijdragen?

Het is de werkgever die de bijdragen betaalt voor de aan-
vullende pensioenvorming van zijn personeel. Het gaat 
hier natuurlijk alleen over de arbeiders. De werkgever 
betaalt deze pensioenbijdrage samen met de normale 
socialezekerheidsbijdragen die elk kwartaal aan de RSZ 
worden gestort. Er is geen persoonlijke bijdrage ten laste 
van de werknemer. De bijdrage die de werkgever betaalt, 
bedraagt sinds 1 juli 2017 1,82% op de lonen aan 108%. 
Het aanvullend pensioensysteem bestaat reeds sinds 1 
januari 2008. De werknemer bouwt rechten op van zodra 
er ten minste 132 dagen aangegeven zijn aan de RSZ.  
De bijdrage voor het luik pensioenvorming bedraagt 
sinds 1 juli 2017 1,82% en de bijdrage voor het luik soli-
dariteit bedraagt 0,05%. De bijdrage bedraagt dus 1,87% 
in totaal. Op de bijdrage voor pensioenvorming wordt 
een socialezekerheidsbijdrage geheven van 8,86%. Deze 
socialezekerheidsbijdrage is bestemd voor de RSZ.

2  
Wat wordt opgebouwd in het  

 pensioenplan?
In het aanvullend pensioenplan zijn twee luiken voor-
zien. Het grootste gedeelte van de premies gaat naar de 
opbouw van een aanvullend pensioen. Daarnaast is er 

ook een gedeelte van de premie die voor de solidariteit 
voorbehouden wordt. Het luik pensioenen heeft betrek-
king op het aanvullend pensioen dat voor de werknemer 
wordt gevormd. Het bestaat uit alle bijdragen die be-
taald zijn voor de opbouw van het aanvullend pensioen, 
verhoogd met een gegarandeerd rendement en eventu-
ele winstdeelnames. Het luik solidariteit zorgt ervoor 
dat, in bepaalde situaties waarbij een werknemer geen 
arbeidsprestaties verricht heeft, er toch bijdragen ge-
stort kunnen worden voor de aanvullende pensioenvor-
ming. Het gaat hier bijvoorbeeld over langdurige ar-
beidsongeschiktheid, overlijden of een faillissement van 
de onderneming. Bij een faillissement van de onderne-
ming zal er bijvoorbeeld maximaal voor een maand een 
bijdrage gestort worden voor de aanvullende pensioen-
vorming.

3  
Hoe kan je de evolutie van het   

 pensioenkapitaal opvolgen?
Elk jaar ontvangen de arbeiders die in een onderneming 
tewerkgesteld zijn die behoort tot de groene sectoren, 
een pensioenfiche. Op deze fiche kan de werknemer een 
overzicht zien van:

 > het ingeschatte spaargeld op 65 jaar, op basis van de 
reeds gedane stortingen. Dit wil zeggen alsof er geen 
verdere premies meer zouden betaald worden in de 
toekomst;

 > het totaal opgebouwde spaargeld op 1 januari van het 
lopende jaar;

 > de eventuele uitkering  bij overlijden.

4  Wanneer kan het pensioenkapitaal  
 worden opgevraagd?

De arbeider kan zijn aanvullend pensioen opvragen van-
af de eerste dag volgend op zijn pensionering. Dat kan 
bij het wettelijk pensioen zijn (op 65 jaar), maar ook bij 
vervroegde pensionering (tussen 60 en 65 jaar) is een 
uitbetaling van het opgebouwd kapitaal mogelijk. 

5  
Wat moet je doen om het pensioen- 

 kapitaal op te vragen?
Wanneer een arbeider op 65 jaar met pensioen gaat, 
hoeft hij zelf niets te doen. Er wordt in dit geval automa-
tisch een aanvraagformulier bezorgd aan de werkne-
mer. Als de arbeider eerder dan op 65 jaar met pensioen 
gaat, dan moet hij of zij zelf een aanvraag doen bij het 
Fonds Tweede Pijler Groene Sectoren, Birmingham-
straat 225, 1070 Anderlecht. Bij deze aanvraag moet de 
werknemer ook een kopie toevoegen van de beslissing 
inzake zijn of haar vervroegde pensionering. 

6  
Hoelang moet men wachten op de   

 toekenning van het pensioenkapitaal?
Het Fonds Tweede Pijler Groene Sectoren heeft alle 
loon- en prestatiegegevens van de betrokken werkne-
mer, die verricht zijn in de land- en tuinbouwsector, nodig 
en dit voor de gehele loopbaan (en dit dus vanaf 1 janu-
ari 2008 omdat op deze datum het aanvullend pensioen-
systeem van kracht is geworden). Aangezien men ook de 
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gegevens nodig heeft uit de laatste RSZ-kwartalen, net 
voor de pensionering, kan het enige tijd duren vooraleer 
het exacte pensioenkapitaal kan worden berekend. Im-
mers, de aangifte van de prestaties en de lonen gebeurt 
maar de maand volgend op het betrokken kalender-
kwartaal en de RSZ zelf heeft ook enige tijd nodig om de 
gegevens te kunnen verwerken. Er moet dus wel reke-
ning worden gehouden met een wachttijd van ongeveer 
zes maanden vooraleer er een exacte berekening van 
het gevormde pensioenkapitaal kan gebeuren. Het is 
wel zo dat het kapitaal intrest opbrengt tot op de dag van 
de uitbetaling. 

7  
Wat indien de werknemer vroeger   

 overlijdt?
In het geval de werknemer zou overlijden voor hij met 
pensioen of brugpensioen gaat, dan kunnen de begun-
stigden het opgebouwde kapitaal verkrijgen. De begun-
stigden zijn in volgorde van prioriteit:

 > de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner;
 > bij ontstentenis, de kinderen;
 > bij ontstentenis, de feitelijk samenlevende partner 
(die minstens één jaar onafgebroken op hetzelfde 
adres is ingeschreven);

 > bij ontstentenis, de ouders;
 > bij ontstentenis, het financieringsfonds.

8  
Kan een werknemer zelf een  

 begunstigde aanduiden?
De werknemer kan altijd de volgorde van de begunstig-
den aanpassen. Hij kan ook altijd zelf een begunstigde 
aanduiden aan wie het pensioenkapitaal uitbetaald moet 
worden bij vervroegd overlijden. Wanneer een arbeider 
van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet hij een 
aangetekend schrijven sturen naar het Fonds Tweede 
Pijler. Het fonds zal altijd alleen maar rekening moeten 
houden met het laatste aangetekend schrijven dat in zijn 
bezit is.

9  

Is een uitbetaling in kapitaal of   
 onder de vorm van een rente  
 mogelijk?
De werknemer heeft de keuze tussen de uitkering van de 
gespaarde sommen onder de vorm van een eenmalig ka-
pitaal dan wel de uitbetaling van een rente. Wanneer er 
geopteerd wordt voor een kapitaaluitkering, dan wordt de 
som in één keer uitbetaald na aftrek van de sociale en 
fiscale afhoudingen. Wanneer men zou kiezen voor een 
rente, dan wordt het kapitaal van het aanvullend pensioen 
omgerekend naar een jaarlijkse rente op voorwaarde dat 
deze minstens 300 euro bedraagt. De werknemer kan er 
ook voor opteren dat de rente wordt doorbetaald aan de 
langstlevende echtgenoot (a rato van 80%) in het geval hij 
vervroegd zou overlijden. Er kan ook gekozen worden 
voor een vaste jaarlijkse indexering van 1 of 2%. In dit 
laatste geval zal dit natuurlijk een impact hebben op het 
bedrag van de uit te betalen rente.

10  Wat is het rendement van het  
 aanvullend pensioenplan?
In het aanvullend pensioenplan was van bij de start een 
gegarandeerd rendement voorzien van 3,25% op de ge-
storte bijdragen. Bovenop dit basisrendement is er ook 
een mogelijke deelname in de winsten. Er moet dus een 
onderscheid gemaakt worden tussen het rendement 
waarop de aangeslotenen minimaal recht hebben (dat 
was 3,25%) en het uiteindelijke rendement dat door ver-
zekeringsmaatschappij AG Insurance wordt toegekend. 
Op die manier konden de afgelopen jaren de volgende 
rendementen gehaald worden:

 > 2008: 3,25% + winstdeelname: 1,00%: totaal brutoren-
dement: 4,25%;

 > 2009: 3,25% + winstdeelname: 0,75%: totaal brutoren-
dement: 4,00%;

 > 2010: 3,25% + winstdeelname: 0,75%: totaal brutoren-
dement: 4,00%;

 > 2011: 3,25% + winstdeelname: 0,75%: totaal brutoren-
dement: 4,00%;

 > 2012, 2013, 2014 en 2015: 3,25%, geen winstdeelna-
me: dus in totaal een brutorendement van 3,25%.

Het gegarandeerd rendement van 3,25% stond de laat-
ste jaren onder druk door de algemene daling van de 
intresten op de markt. De Wet Aanvullende Pensioenen 
heeft met deze situatie op het terrein rekening gehou-
den en voorgeschreven wat het minimumrendement 
moet zijn waarop de aangeslotenen recht hebben. Tot en 
met 31 december 2015 was het minimumrendement 
3,25%. Vanaf 1 januari 2016 wordt het gewaarborgd ren-
dement gekoppeld aan het gemiddelde rendement over 
de laatste 24 maanden van de Belgische staatslening op 
10 jaar. Van dit rendement neemt men 65%. Er is altijd 
een minimumrendement van 1,75% en een maximum 
van 3,75%.
Voor de stortingen die tot het jaar 2015 gebeurd zijn, is 
er een verplicht rendement van 3,25% en voor de stor-
tingen vanaf 2016 geldt er, ingevolge de nieuwe wet, een 
minimumrendement op de betaalde premies van 1,75%. 
AG Insurance heeft evenwel ook voor 2016 een rende-
ment van 3,25% gegarandeerd.
Voor de stortingen die gebeurd zijn in 2017 is er een ren-
dement van 2,50% en voor de bijdragen die betaald wor-
den in 2018 zal het rendement 2,25% bedragen. Op de 
pensioenfiche wordt bij de inschatting van het kapitaal 
op de einddatum met deze rendementen rekening ge-
houden.

11  
Welke inhoudingen gebeuren er  

 op het pensioenkapitaal? 
Uitkering van een kapitaal. In het geval dat het aanvul-
lend pensioen wordt uitgekeerd onder de vorm van een 
kapitaal, zullen de volgende heffingen en inhoudingen 
toegepast worden op het ogenblik van de uitbetaling:

 > een RIZIV-inhouding van 3,55%;
 > een solidariteitsinhouding van 0 tot 2% (dit is afhanke-
lijk van de grootte van het uit te keren bedrag);

 > een bedrijfsvoorheffing van 20, 18, 16,66 of 10,99% af-
hankelijk van de leeftijd waarop het aanvullend pensi-
oen wordt aangevraagd. Wanneer een werknemer 
wacht tot de leeftijd van 65 jaar wordt het laagste in-
houdingspercentage toegepast.

Later, bij de aangifte in de personenbelasting, zal er een 
aanvullende gemeentebelasting toegepast worden die 
afhankelijk is van de gemeente waar de werknemer 
woont  en die in de meeste gevallen tussen 5 en 7 op-
centiemen bedraagt).
In het algemeen zal de werknemer ongeveer 80% over-
houden van het opgebouwde pensioenkapitaal. Als het 
pensioenkapitaal, bij vooroverlijden, wordt uitgekeerd 
aan de weduwe of aan de kinderen van minder dan 21 
jaar, moeten er geen successierechten betaald worden 
op het uitbetaalde kapitaal. Het kapitaal wordt, met an-
dere woorden, buiten de erfregeling gehouden. 

Uitkering van een rente. Voor zover de werknemer 
zou opteren voor de uitbetaling onder de vorm van een 
rente, dan is naast de hierboven vermelde inhoudin-
gen en belastingen, nog een aanvullende belasting 
verschuldigd. Deze bedraagt jaarlijks 15% van 3% van 
het netto aanvullend pensioenkapitaal. Deze belasting 
moet betaald worden via de aangifte in de personen-
belasting. De werknemer zal hiervoor een fiscale fiche 
ontvangen.

12  

Wat gebeurt met het opgebouwd   
 kapitaal als de werknemer  
 voortijdig de sector verlaat? 
Wanneer de werknemer de land- en tuinbouwsector 
verlaat voor hij met pensioen of met brugpensioen gaat, 
worden er natuurlijk vanaf dat moment geen bijdragen 
meer betaald voor een verdere opbouw van het aanvul-
lend pensioen. De werknemer heeft op dat ogenblik drie 
mogelijkheden:

 > hij kan het opgebouwde spaargeld laten overboeken 
naar een eventueel bestaande aanvullende pensioen-
regeling bij een volgende werkgever;

 > hij kan het opgebouwde spaargeld laten overboeken 
naar een gemeenschappelijke pensioenkas die erkend 
is bij wet. Bij het Fonds Tweede Pijler Groene Secto-

ren kan men een overzicht krijgen van de bestaande 
pensioenkassen die zo’n erkenning bekomen hebben;

 > hij kan het opgebouwde spaargeld ook laten staan bij 
het Fonds Tweede Pijler zonder verdere betaling van 
premies.

In dit laatste geval zal de werknemer elk jaar nog een 
pensioenfiche ontvangen. Het opgebouwde spaargeld 
zal verder rendement opbrengen en dit tot op het ogen-
blik van de uitkering van het kapitaal. Wat niet mogelijk 
is, is het opvragen van een voorschot of een afkoop van 
de verworven rechten voor de einddatum.

13  
Wat gebeurt er wanneer een  

 arbeider bediende wordt?
We hebben het in Boer&Tuinder eerder reeds gehad over 
de eenmaking van de statuten van arbeider en bediende 
in ons land. Zoals reeds meegedeeld is er nu alleen een 
eengemaakte regeling wat de beëindiging van het ar-
beidscontract betreft. Er zal wellicht in de loop van de 
komende jaren een oplossing moeten worden uitge-
werkt voor het gewaarborgd loon, de tijdelijke werkloos-
heid, de jaarlijkse vakantie en de aanvullende pensioen-
systemen. Zolang dat niet gebeurd is moet, wanneer 
iemand zou overgaan van het statuut van arbeider naar 
bediende, dit beschouwd worden als iemand die de sec-
tor verlaat. De werknemer heeft dan dezelfde keuzemo-
gelijkheden als deze die vermeld zijn onder vraag 12.

14  
Moet een werknemer die van adres  

 verandert iets doen?
Een werknemer die van adres verandert binnen België, 
hoeft niets te doen. Het Fonds Tweede Pijler krijgt alle 
aangepaste adressen automatisch doorgestuurd. Wan-
neer daarentegen iemand zou verhuizen naar het bui-
tenland, moet dit wel worden doorgegeven aan het 
fonds. Je doet dit best aan de hand van een aangetekend 
schrijven.

15  
Waar kan je terecht met eventuele   

 vragen?
Als er nog vragen zouden zijn over het aanvullend pen-
sioensysteem in de groene sectoren, kan je altijd terecht 
bij Fonds Tweede Pijler Groene Sectoren, Birmingham-
straat 225, 1070 Anderlecht, tel. 02 513 13 32 of via e-
mail F2P@synersec.be. 

Wat is de opbrengst 
van de tweede  
pensioenpijler?
In de voorbeelden geven we weer wat de 
stortingen in het Fonds Tweede Pijler kunnen 
opbrengen op de pensioenleeftijd. 

Algemene uitgangspunten. We vertrekken 
van de volgende gegevens: 

 > een jaarloon van 40.000 euro; we houden 
dit loon constant; dus zonder indexering in 
de toekomst;

 > de premie bedraagt 1,82%; 
 > we gaan uit van een rendement van 1,75%.

We geven drie personen weer die elk voor 
een andere periode onder het aanvullend 
pensioensysteem ressorteren:

 > Persoon 1: 55 jaar. Bruto pensioenkapitaal 
op 65 jaar: 7.955;60 euro;

 > Persoon 2: 45 jaar. Bruto pensioenkapitaal 
op 65 jaar: 17.418,33 euro;

 > Persoon 3: 35 jaar. Bruto pensioenkapitaal 
op 65 jaar: 28.673,74 euro.

Hieruit blijkt dat er na 10, 20 of 30 jaar toch 
wel vrij mooie rendementen kunnen gehaald 
worden.
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