
 
 
   

U kan de gegevens betreffende uw aanvullend pensioen raadplegen in de gegevensbank betreffende de aanvullende pensioenen opgericht door 

artikel 306 van de programmawet van 27 december 2006 via www.mypension.be.

 

 

1.1 

  
  

   
 
 

Uw voordelen bij het Construo Plan op 01/01/2018 
 

Pensioeninstelling Pensio B ofp 
Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening toegelaten door de FSMA op 18.12.2007 (n° 50.584) 
Koningsstraat 132 bus 3 – 1000 Brussel 
KBO 888.025.595 
 

Inrichter fbzp-fsep Constructiv 
KBO 816.563.321 
 

Pensioenplan CONSTRUO PLAN - Pensioentoezegging van het type cash balance 
 

Deze pensioenfiche geeft u een overzicht van uw voordelen. Alle vermelde bedragen zijn brutobedragen en onderworpen aan taksen 
bij de uitbetaling. Zij werden berekend op basis van uw persoonlijke gegevens die hierondervermeld worden. Het definitieve bedrag 
waar u of uw begunstigden recht op hebben, wordt berekend op het ogenblik van de uitbetaling. 

Persoonlijke gegevens en parameters  Jan Zondernaam 710101-123-45 

Geboortedatum: 01/01/1971 Aansluitingsdatum bij het plan: 01/01/2007 
Dossiernummer: 1100001 Burgerlijke staat: ongehuwd 
 

DEEL I Brutobedragen 

 
Opgebouwd aanvullend pensioen op 01/01/2018 
  

 Dit is het bedrag dat op 01/01/2018 voor u werd opgebouwd en dat u in geval van  
   uitdiensttreding eventueel kan overdragen naar een andere pensioeninstelling. 
 

 
 

5.134,60 EUR 
eenmalig kapitaal 

 
Geraamd aanvullend pensioen op 01/01/2036 bij een verdere aansluiting tot op dat ogenblik 
 

 Dit is een raming (*) van het bedrag dat u zal ontvangen indien u tot op de leeftijd van 65 jaar actief 
   blijft in de sector en het pensioenplan en de gegevens tot die leeftijd, ongewijzigd blijven. Deze 
   raming wordt elk jaar opnieuw berekend op basis van de op dat ogenblik gekende gegevens. 
  In deze berekening wordt verondersteld dat o.a. uw loon tot op de eindleeftijd ongewijzigd blijft.  
   Indien uw loon bij wijze van voorbeeld elk jaar met 2% geïndexeerd zou worden, zou uw  
  eindkapitaal 28.888,78 EUR bedragen. 
 

 
 

25.329,55 EUR 
eenmalig kapitaal 

 
Overlijdensdekking 
 

 Indien u overlijdt wordt het bedrag dat op het ogenblik van uw overlijden werd opgebouwd, aan de  
   begunstigde(n) uitbetaald volgens de modaliteiten beschreven in punt 4 van dit document. 
 Het vermelde bedrag is het opgebouwde bedrag op 01/01/2018. 
 
 Bijkomende dekking bovenop de overlijdensdekking 
 

 Ontvangen uw begunstigden een extra tegemoetkoming als u zou overlijden door een ongeval?  
 Ontvangen uw kinderen ontvangen een bijkomende wezenrente als u zou overlijden?  
 

 
 

 
5.134,60 EUR 

eenmalig kapitaal 
 
 
 

Neen 
Neen 

 

(*) Deze raming houdt geen kennisgeving van het recht op aanvullend pensioen in.  

Pensioenfiche 
actieve aangeslotene 

 



DEEL II   

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze pensioenfiche, kunt u altijd contact nemen met uw vakbond of met Pensio B.   
Dit document  vervangt in generlei mate de bepalingen opgenomen in de reglementen van het Construo Plan. Een kopie van de reglementen kunt u krijgen bij 
Pensio B. 

Bij de berekening van onderstaande bedragen werd rekening gehouden met volgende gegevens: 

Referteloon (= brutoloon x 1,08 x 1,0368)  Sectorale anciënniteit in 2017 24 jaar 
- effectieve dienstperiode 31.359,62 EUR Percentage 1,65 % 
- gelijkgestelde dienstperiode 958,84 EUR Aantal dagen gelijkgestelde periode 17 dagen 
- totaal in 2017 32.318,46 EUR Rendement in 2017 1,75 % 
 

1. Wat werd er in 2017 gestort op uw individuele rekening? 

Sinds 01/01/2007 wordt op uw individuele rekening een driemaandelijkse dotatie gestort voor uw prestaties in de bouwsector. Het gestorte 
bedrag is een percentage van uw referteloon. Dit percentage neemt toe in functie van uw anciënniteit in de sector.  
De totale dotatie in 2017 bedraagt 533,25 EUR. 

 

Periode Effectieve dienstperiode Gelijkgestelde periode Totale dotatie 

 Referteloon Dotatie Aantal dagen Referteloon Dotatie  

1ste kwartaal 7.624,90 125,81 8,00 451,22 7,44 133,25 

2de kwartaal 8.097,32 133,61 3,00 169,21 2,79 136,40 

3de kwartaal 7.207,77 118,93 2,00 112,80 1,86 120,79 

4de kwartaal 8.429,63 139,09 4,00 225,61 3,72 142,81 

Totaal  31.359,62 517,44 17,00 958,84 15,81 533,25 

 

2. Welk bedrag staat er op uw individuele rekening? 

De bedragen die elk kwartaal op uw individuele rekening gestort worden brengen intrest op. In 2017 bedroeg die rentevoet 1,75 % per jaar. 
 
Gedurende 2017 evolueerde uw rekening als volgt: 

Kapitaal op uw rekening op 01/01/2017 4.518,82 EUR 
Dotaties in 2017  533,25 EUR 

 Intrest in 2017  82,53 EUR 
 Kapitaal op uw rekening op 01/01/2018  5.134,60 EUR 
 
Het bedrag op uw individuele rekening is volledig gefinancierd. 
 

3. Wanneer kan u uw kapitaal opnemen? 

U krijgt een kapitaal bij de opname van uw wettelijk pensioen ofwel wanneer u de leeftijd van 65 jaar bereikt. Bij uw pensioen kunt u dit kapitaal 
in één keer opvragen of u kunt ook, op voorwaarde dat die meer dan 500,00 EUR per jaar (bedrag jaarlijks geïndexeerd) bedraagt, een levenslange 
rente vragen die u driemaandelijks zal worden uitbetaald. Als u kiest voor een levenslange rente kunt u er ook voor zorgen dat uw partner na uw 
overlijden 60% van die rente blijft ontvangen. Het driemaandelijks bedrag dat u zal ontvangen ligt dan wel iets lager. 
 

4. Wat gebeurt er als u tijdens uw loopbaan overlijdt? 

Mocht u overlijden tijdens uw actieve loopbaan in de bouwsector, dan krijgt uw partner een overlevingsrente. Het kapitaal op uw individuele 
rekening wordt dan omgezet in een driemaandelijkse rente. Maar als die rente lager ligt dan 300,00 EUR per jaar, wordt er een eenmalig kapitaal 
betaald. Als u geen partner hebt, gaat het kapitaal van uw individuele rekening naar uw kinderen, uw ouders of uw broers en/of zusssen. Zij 
kunnen vragen het kapitaal in een rente om te zetten, op voorwaarde dat die rente meer dan 500,00 EUR per jaar (bedrag jaarlijks geïndexeerd) 
bedraagt. 
 

5. Wat gebeurt er als u de bouwsector verlaat? 

Indien u de bouwsector verlaat na één jaar van aansluiting bij de Pensioentoezegging, blijft het kapitaal op uw individuele rekening van u. Het zal 
verder intresten opbrengen en bij uw pensionering hebt u recht op het kapitaal verhoogd met deze intresten. Maar u kunt ook vragen om het 
kapitaal van uw individuele rekening in een andere pensioeninstelling onder te brengen. Daarover krijgt u meer informatie op het moment dat u 
de sector verlaat. Indien u echter de bouwsector verlaat binnen het jaar van aansluiting bij de Pensioentoezegging, is het kapitaal niet verworven. 
 
 
 
 
 
Voor het uitoefenen van zijn wettelijke opdrachten, verwerkt Pensio B uw persoonsgegevens. Voor elke info betreffende de verwerking van uw 

gegevens kan u www.pensiob.be consulteren of een mail sturen naar privacy@pensiob.be. 


