
De oplossing?
Belfius PubliPension contractanten: een groepsver
zekering die voorziet in een aanvullend pensioen voor 
contractuele personeelsleden.

Hoe?
Via een groepsverzekering die voor uw contractanten 
een individuele pensioenreserve opbouwt in aanvulling 
op hun wettelijk pensioen.
Bij aanvang van de overeenkomst bepaalt u vrij de premie 
die u jaarlijks wenst te besteden. Wij ondersteunen 
u bij het uitwerken van de geschikte premieformule 
die de kloof tussen een statutair en contractueel 
pensioen zoveel mogelijk overbrugt. Afhankelijk van het 
beschikbare budget bepaalt u in hoeverre u van deze 
formule gebruik wenst te maken en legt u hiermee de 
basis voor een beheersbare evolutie van de toekomstige 
premie.
De betaalde premies genieten van een gewaarborgd 
rendement. Zo genieten uw medewerkers van een 
maximale zekerheid. Het gewaarborgde rendement kan 
worden verhoogd met winstdeling.

Voor wie?
Uw contractanten tewerkgesteld met een arbeidsover
eenkomst.
U kunt de groepsverzekering voorbehouden voor een 
bepaalde categorie van contractanten. Binnen deze 
categorie heeft iedereen het recht om aangesloten te 
worden. 

Opties
 bijkomende premies voor de gepresteerde dienst

jaren in het verleden
 een minimum of bijkomend kapitaal bij overlijden 

ten gunste van de erfgenamen van de aangesloten 
personeelsleden

 een gewaarborgd inkomen in geval van arbeidsonge
schiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval

Voordelige eindbelasting van het 
pensioenkapitaal
 Indien het kapitaal aan de aangeslotene wordt 

uitgekeerd op 65 jaar:

Totaal (bruto) pensioen
kapitaal op 65 jaar

100,0

RIZIVbijdragen 
(3,55%) en solidariteits
bijdrage (maximum 2,0%)

Gewaarborgd 
kapitaal  

Winstdeling

80,0 20,0
4,4 1,1
75,6 18,9

Eénmalige belasting (10%)
+ gemeentebelasting 
(hier 7%)

8,1 

67,5 18,9
Totaal (netto) pensioen
kapitaal op 65 jaar 86,4

 

 Indien de overeenkomst enkel voorziet in de uitkering 
van een pensioenrente: de rente wordt belast als 
vervangingsinkomen  

 Bij overlijden gelden dezelfde modaliteiten. Er zijn 
geen successierechten verschuldigd, noch door de 
echtgeno(o)t(e) noch door de kinderen van minder 
dan 21 jaar

Totale dienstverlening op maat
 Belfius verzekeringen ontwikkelde een simulatietool 

en premieformule op maat van de publieke sector 
om de groepsverzekering zo goed mogelijk af te 
stemmen op uw behoeften

 U kunt een beroep doen op ons multidisciplinair team, 
dat vakkennis uit de publieke en privésector met 
elkaar combineert

  Wij beheren voor u het actuariële en administratieve 
luik van de groepsverzekering 

 De informatieverstrekking aan de aangesloten con
tractanten zelf wordt eveneens door ons verzorgd

Belfius PubliPension 
Contractanten

Een groepsverzekering voor uw contractuele personeelsleden

Het belang van contractanten in de publieke sector blijft toenemen. Steeds meer publieke werkgevers 
ondervinden als gevolg hiervan dat de pensioenkloof tussen statutaire en contractuele werknemers een 
hindernis vormt bij het aantrekken en motiveren van bekwame medewerkers. Voor een volledige carrière zal 
een statutair ongeveer 75% van zijn laatste loon als pensioen krijgen, een contractuele werknemer gemiddeld 
slechts 40%.
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