VLAAMS PENSIOENPLAN
VEELGESTELDE VRAGEN

Ik heb een pensioenoverzicht ontvangen. Wat is dat?
Je bent als contractueel personeelslid bij een dienst van de Vlaamse overheid (die onder toepassing van het
Vlaams Personeelsstatuut valt) of de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) of als aangestelde
bij een Vlaams ministerieel kabinet automatisch aangesloten bij het aanvullend pensioenplan VOnr1. Dit
pensioenplan werkt als een soort spaarplan. Ieder jaar zal je werkgever een bijdrage van 3% van je salaris in
het pensioenplan storten. Die bijdrage brengt ook interest op. Het pensioenplan verschilt van een
traditioneel spaarplan omdat je het gespaard pensioenbedrag niet kunt opvragen zolang je niet met
wettelijk pensioen bent.
Het pensioenoverzicht is vergelijkbaar met een rekeninguittreksel en is louter informatief bedoeld. Het
geeft een overzicht van de stand van het al gespaard pensioenbedrag op 1 januari. De bedragen op het
pensioenoverzicht zijn brutobedragen waarop belastingen en sociale zekerheidsbijdragen bij uitbetaling
worden afgehouden. Je kunt een elektronische versie van je jaarlijks pensioenoverzicht raadplegen in
mybenefit.be. In mypension.be is ook informatie over je aanvullend pensioen opgeslagen.
Welke informatie vind ik in mijn pensioenoverzicht?
Het pensioenoverzicht bevat volgende inlichtingen:
Algemene informatie over het aanvullend pensioen waar je bij aangesloten bent. De datum aansluiting is
de datum waarop je pensioenkapitaal begint te sparen. De vroegste datum voor het pensioenplan VOnr1 is
1 januari 2018 of de dag waarop je als contractueel personeelslid begint te werken wanneer het tijdstip van
je indiensttreding na 1 januari 2018 ligt.
Deel 1:
Het bedrag van de pensioenreserve, ook de verworven reserve genoemd, op 1 januari: dit is het bedrag dat
je tot 1 januari al gespaard hebt op basis van de financiële bijdragen van de Vlaamse overheid en eventueel
op basis van het kapitaal dat je bij vorige werkgevers hebt opgebouwd en naar het Vlaams Pensioenfonds
hebt overgedragen. Het bedrag van de pensioenreserve is definitief verworven. Dit wil zeggen dat het niet
meer kan worden afgenomen als je bijvoorbeeld uit dienst gaat. Wanneer je uit dienst gaat, kan je de
opgebouwde pensioenreserve overdragen naar een andere pensioeninstelling.
De verwachte prestatie is het geschat bedrag van je aanvullend pensioen op de dag dat je volgens de wet
met pensioen gaat en als volgende voorwaarden vervuld zijn: je blijft als contractueel personeelslid bij de
Vlaamse overheid werken tot je pensionering en de financiering van het aanvullend pensioen blijft
ongewijzigd. Die schatting houdt rekening met je voltijds of deeltijds tewerkstellingspercentage en
veronderstelt dat het gespaard kapitaal gedurende de looptijd gemiddeld tussen 1,75% en 2,75% opbrengt.
Aangezien het om een schatting gaat, kun je nooit recht hebben op het bedrag van de verwachte prestatie.
De waarborg bij overlijden is het bedrag dat wordt uitbetaald aan je begunstigde(n) als je vóór je
pensionering overlijdt. Het pensioenplan VOnr1 bepaalt wie je begunstigde(n) zijn volgens hun
rangschikking in een bepaalde volgorde. Je kunt je begunstigde(n) laten aanpassen.
Deel 2:
Bij de berekening van de bedragen in je pensioenoverzicht wordt rekening gehouden met je gemiddelde
bruto-maandsalaris van de eerste en de laatste tewerkstellingsmaand van het jaar en het gemiddelde
tewerkstellingspercentage in dat jaar.
Het pensioenoverzicht geeft ook aan hoe het bedrag van je pensioenreserve is geëvolueerd sinds het
bedrag van de pensioenreserve op 1 januari van het vorig jaar. Worden ook vermeld: het bedrag waarmee
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je pensioenreserve in de loop van het jaar door de Vlaamse overheid is gefinancierd en het bedrag van de
pensioenreserve dat je eventueel bij een vorige werkgever hebt opgebouwd en in de loop van hetzelfde jaar
naar het Vlaams Pensioenfonds hebt overgedragen.
Het Vlaams Pensioenfonds laat je gespaard pensioenkapitaal interest opbrengen. Bij pensionering of bij
overdracht van je gespaard pensioenkapitaal, heb je volgens de wet recht op een minimaal rendement van
1,75% per jaar. Dit is het bedrag van de wettelijke rendementsgarantie.
Hoe wordt het pensioenoverzicht gecommuniceerd?
Je eerste pensioenoverzicht wordt je altijd per brief toegestuurd. Als je de papieren versie wenst te blijven
ontvangen, stuur je het aanvraagformulier, gevoegd bij je eerste pensioenoverzicht, naar de administratief
beheerder (Pension Architects) terug.
Wanneer je een digitaal pensioenoverzicht ontvangt, kan je altijd vragen om de volgende
pensioenoverzichten voortaan op papier te ontvangen. Hiervoor contacteer je dan best de administratief
beheerder Pension Architects.
Als je uit dienst gaat en dus niet langer tewerkgesteld bent bij de Vlaamse overheid, wordt het
pensioenoverzicht je enkel nog elektronisch toegestuurd, ook al heb je vroeger altijd een papieren versie
ontvangen.
Je kan je pensioenoverzicht ook altijd raadplegen op www.mybenefit.be .
Ik ga met pensioen. Wanneer word ik uitbetaald?
Je ontvangt 2 maanden vóór je pensionering een brief waarin naar je rekeningnummer wordt gevraagd. Op
voorwaarde dat je je rekeningnummer tijdig en correct hebt doorgegeven, vindt de uitbetaling plaats tegen
het einde van de maand volgend op de pensionering.
Volgens mijn pensioenoverzicht ben ik als contractueel personeelslid pas aangesloten sinds 1 januari
2018, terwijl ik al langer in dienst ben bij de Vlaamse overheid. Waarom worden mijn voorgaande
dienstjaren niet in aanmerking genomen?
De Vlaamse Regering heeft het aanvullend pensioenplan VOnr1 ingevoerd in de loop van 2019 voor de
contractuele personeelsleden bij de diensten van de Vlaamse overheid (die onder toepassing van het
Vlaams Personeelsstatuut vallen) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) of voor de
aangestelden bij de Vlaamse ministeriële kabinetten. Het aanvullend pensioenplan is een sociaal voordeel
dat voorheen niet bestond.
Het pensioenplan bepaalt wel dat de contractuele personeelsleden die op 1 januari 2018 al in dienst waren,
hun aanvullende pensioenrechten opbouwen vanaf 2018, maar niet vroeger.
Kan ik een eigen financiële bijdrage in mijn aanvullend pensioenplan storten?
Het aanvullend pensioenplan VOnr1 laat niet toe om zelf bijdragen in dat pensioenplan te storten. Je kunt
naast je wettelijk en aanvullend pensioen kiezen voor een derde pensioenpijler bij een bank of verzekeraar
in de vorm van het bekende pensioensparen.
En als je een heel laag aanvullend pensioen opbouwt, kun je vanaf 2019 zelf beslissen om een vrij
aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) op te bouwen waarbij je dan zelf een verzekeraar of een
ander pensioenfonds kiest met wie je een overeenkomst voor de opbouw van een vrij aanvullend pensioen
voor werknemers sluit.
Hoe kan ik het gespaard pensioenkapitaal bij mijn vorige werkgever overdragen naar het Vlaams
Pensioenfonds?
Als je bij je vorige werkgever van een aanvullend pensioen genoot en nu als contractueel personeelslid
tewerkgesteld bent bij een dienst van de Vlaamse overheid (die onder toepassing van het Vlaams
Personeelsstatuut valt) of de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) of als aangestelde bij een
Vlaams ministerieel kabinet, kun je het gespaard pensioenkapitaal bij je vorige werkgever overdragen naar
het Vlaams Pensioenfonds. Dit is geen verplichting. Je hebt de keuze. Als je beslist om dat kapitaal over te
dragen, stap je definitief uit het pensioenplan van je vorige werkgever. Je hebt geen belang bij een
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overdracht als het gespaard pensioenkapitaal bij je vorige werkgever meer interest opbrengt dan wat het
Vlaams Pensioenfonds biedt. In dat geval laat je dat pensioenkapitaal beter staan. Een overdracht maakt het
je wel gemakkelijker als je met pensioen gaat. Op het moment van je pensionering hoef je maar bij één
pensioeninstelling aan te kloppen.
Om de overdracht mogelijk te maken, contacteer je je vorige werkgever, of de vorige pensioeninstelling
waar je bij aangesloten was, met de vraag je gespaard pensioenkapitaal over te dragen naar het Vlaams
Pensioenfonds (gevestigd aan de Havenlaan 88 bus 32, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer
0715.774.777).
Je vorige pensioeninstelling zorgt er dan voor dat het bedrag van je pensioenkapitaal met mededeling van je
rijksregisternummer wordt gestort op rekeningnummer BE39 7310 4795 1519 van het Vlaams
Pensioenfonds.
Als de overdracht is gerealiseerd, wordt het overgedragen pensioenkapitaal genoteerd in je aanvullende
pensioenrekening bij het Vlaams Pensioenfonds en ontvang je hiervan bevestiging.
Ik werk niet langer bij de Vlaamse overheid. Kan mijn gespaard pensioenkapitaal bij het Vlaams
Pensioenfonds blijven staan?
Als je niet langer bij de Vlaamse overheid werkt, kun je gerust het gespaard pensioenkapitaal bij het Vlaams
Pensioenfonds laten staan. Het kapitaal zal niet meer aangroeien met nieuwe bijdragen van de Vlaamse
overheid, maar er zal wel nog een rendement worden toegekend. Het opgebouwde pensioenkapitaal met
toegekend rendement zal bij je pensionering worden uitbetaald.
Ik stop met werken bij de Vlaamse overheid. Kan ik mijn gespaard pensioenkapitaal overbrengen naar
een ander pensioenspaarplan?
Een overdracht naar je persoonlijk pensioensparen bij een bank of verzekeraar is niet mogelijk.
Als je nieuwe werkgever ook een aanvullend pensioen aanbiedt, kun je kiezen om je gespaard
pensioenkapitaal bij het Vlaams Pensioenfonds te laten overbrengen naar de pensioeninstelling van je
nieuwe werkgever. Vanaf die overbrenging gelden de voorwaarden van de nieuwe pensioeninstelling.
Om die overdracht mogelijk te maken, moet de administratief beheerder van het Vlaams Pensioenfonds
(Pension Architects) over enkele inlichtingen beschikken: de identiteit en contactgegevens van de
pensioeninstelling van je nieuwe werkgever, het rekeningnummer bij die instelling en haar referte die zal
medegedeeld worden bij de overschrijving van het over te dragen pensioenkapitaal.
Wanneer je bij de Vlaamse overheid uit dienst treedt, bezorgt de administratief beheerder je een
uittredingsbrief waarbij je de keuze wordt gelaten tussen het behoud van je gespaard pensioenkapitaal bij
het Vlaams Pensioenfonds of de overbrenging ervan naar de eventuele pensioeninstelling van je nieuwe
werkgever.
Als je kiest voor de overbrenging, bevat die brief een formulier dat je door de pensioeninstelling van je
nieuwe werkgever laat invullen en terugstuurt samen met een recto verso kopie van je identiteitskaart. De
administratief beheerder van het Vlaams Pensioenfonds zorgt dan voor de overdracht. Als je geen keuze
maakt binnen de 30 dagen na ontvangst van de uittredingsbrief, blijft het gespaard pensioenkapitaal bij het
Vlaams Pensioenfonds.
Ik werk niet langer bij de Vlaamse overheid. Wat moet ik doen als ik met pensioen ga?
Als je je gespaard pensioenkapitaal bij het Vlaams Pensioenfonds hebt laten staan, zal je 2 maanden vóór je
pensionering een brief ontvangen om de uitkering van het pensioenkapitaal te regelen. De administratief
beheerder (Pension Architects) van het Vlaams Pensioenfonds wordt automatisch op de hoogte gehouden
van je pensioendatum.
Hoe kan ik een begunstigde bij overlijden aanduiden?
Het pensioenplan VOnr1 vermeldt de begunstigden die, volgens een bepaalde rangschikking, de ene bij
voorrang op de andere in aanmerking komen om je gespaard pensioenkapitaal te ontvangen in geval je vóór
je pensionering overlijdt.
Laatste bijwerking: 22 oktober 2021

Je kunt van de rangschikking afwijken door een aangetekende brief te sturen naar de administratief
beheerder (Pension Architects) van het Vlaams Pensioenfonds waarin je zelf één of meer begunstigden in
een door jou gekozen volgorde aanduidt. Voeg bij je aangetekende brief ook een recto-verso kopie van je
identiteitskaart en die van je begunstigde(n).
Je kunt je begunstigde(n) ook aanwijzen via mybenefit.be. Inloggen gebeurt met je eID zodat kopieën van
de identiteitskaarten niet meer nodig zijn.
Ik werk sinds een bepaald jaar als contractueel personeelslid bij de Vlaams overheid. Ik heb nog geen
pensioenoverzicht ontvangen. Hoe komt dat?
Een pensioenoverzicht geeft op 1 januari het bedrag van je pensioenkapitaal weer dat het voorgaande jaar
werd gespaard. Je pensioenoverzicht voor het jaar waarin je als contractueel personeelslid gestart bent,
met stand van zaken op 1 januari van het daaropvolgende jaar, ontvang je voor het eerst in het najaar van
het jaar volgend op je startjaar.
Ik heb een uittredingsformulier ontvangen, maar ik werk nochtans bij de Vlaamse overheid, maar nu als
statutair ambtenaar.
Als je niet langer werkt bij de Vlaamse overheid, kun je je gespaard pensioenkapitaal overdragen naar het
pensioenplan van je nieuwe werkgever (zie hierboven). Die mogelijkheid heb je niet als je benoemd wordt
tot statutair ambtenaar bij de Vlaamse overheid.
Het formulier dat je hebt ontvangt, wijst erop dat het pensioenfonds niet op de hoogte is van de wijziging
van je arbeidsrelatie van contractueel werknemer naar statutair ambtenaar. Je neemt in dat geval best
contact op met de administratief beheerder (Pension Architects) van het pensioenfonds om dit te laten
rechtzetten.
Ik heb als contractueel gewerkt en ben nu statutair vast benoemd. Wat gebeurt er met mijn aanvullend
pensioen?
Bij je benoeming tot statutair ambtenaar stopt je aansluiting bij het aanvullend pensioenplan. Het gespaard
pensioenkapitaal blijft wel in beheer bij het Vlaams Pensioenfonds en je geniet verder van een rendement.
Op het moment van je wettelijk pensioen in het stelsel van werknemers, wordt je aanvullend pensioen
uitbetaald.
Uit mijn persoonsgegevens blijkt dat ik nog steeds gehuwd bent, terwijl ik intussen uit de echt gescheiden
ben. Hoe kan ik dat rechtzetten?
De administratief beheerder (Pension Architects) van het Vlaams Pensioenfonds wordt over je burgerlijk
staat geïnformeerd via het Rijksregister. Soms is de correcte informatie niet onmiddellijk doorgestroomd en
is het enkele weken wachten vooraleer je burgerlijke staat in het Rijksregister wordt aangepast. Wijzigingen
in je burgerlijke staat hebben geen impact op de berekening van je pensioenkapitaal.
De financiële markten kennen door de omstandigheden een sterke terugval. Zal dit een impact hebben
op mijn aanvullend pensioen?
Het aanvullend pensioenplan VOnr1 is van het type vaste bijdragen. De bijdragen worden op de financiële
markten belegd om een zo optimaal mogelijk rendement te behalen. Het Vlaams Pensioenfonds kan je
evenwel geen rendement garanderen. Om je te beschermen tegen negatieve rendementen heeft de Wet
Aanvullende Pensioenen (WAP) voorzien dat elke aangeslotene een minimaal rendement moet krijgen van
gemiddeld 1,75%. Als je uitdienst of met pensioen gaat, moet het pensioenfonds je opgebouwd
pensioenkapitaal met toegekend rendement uit de beleggingen op de financiële markten, aan de ene kant,
vergelijken met het pensioenkapitaal opgebouwd met een gemiddeld jaarrendement van 1,75% gedurende
de volledig looptijd van je aansluiting bij het pensioenplan, aan de andere kant. Je hebt altijd recht op het
hoogste van beide berekeningen. De werkgever zal een eventueel tekort moeten aanzuiveren. Die
aanzuivering gebeurt bij de eventuele overdracht van je pensioenkapitaal naar een andere
pensioeninstelling bij je nieuwe werkgever als je bij de Vlaamse overheid uitdienst gaat of bij uitbetaling van
je pensioenkapitaal bij pensionering.
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Het behaalde rendement kan negatief zijn. De werkgever zal het tekort niet moeten financieren zolang je
over de ganse looptijd van je aansluiting bij het Vlaams Pensioenfonds een gemiddeld rendement hebt
behaald van 1,75%.
Hoe komt het dat het gemiddeld wettelijk gegarandeerd rendement van 1,75% niet zichtbaar is op mijn
pensioenoverzicht?
Het gemiddeld rendement van 1,75% dat de Wet Aanvullende Pensioenen aan het Vlaams Pensioenfonds
oplegt, is een wettelijk gegarandeerd rendement op lange termijn. Tijdens de eerste vijf jaar van je
aansluiting bij het pensioenplan VOnr1, stemt het minimumrendement echter overeen met de evolutie van
de spilindex.
Ik werk niet meer bij de Vlaamse overheid. Hoeveel rendement zal ik nog ontvangen op het gespaard
pensioenkapitaal?
Het rendement dat wordt toegekend, is afhankelijk van de opbrengsten die de beleggingen door de
vermogensbeheerder hebben behaald. Ingeval van een negatief rendement, zullen je pensioenreserves
nooit dalen op het moment van de overdracht of je pensionering ten opzichte van het bedrag van het
rendement dat is opgebouwd bij je uitdiensttreding. Dit minimumbedrag vind je terug op je uittredingsbrief
die je van de administratief beheerder (Pension Architects) hebt ontvangen.
Hoe wordt mijn pensioenkapitaal belast als ik naar het buitenland verhuis?
Zolang je nog ingeschreven blijft in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente
waar je voor je verhuis naar het buitenland verbleef, neemt de fiscus aan dat je nog een Belgische
rijksinwoner bent. Een verblijf van 24 maanden op een vaste plaats in het buitenland wordt door de fiscus
als een minimumvereiste beschouwd om te kunnen spreken van een echte woonplaats in het buitenland.
Bovendien moet je ook kunnen aantonen dat je belastingplichtige bent in het buitenland aan de hand van
een attest van de buitenlandse fiscus. Als je dat document niet kunt voorleggen, wordt de Belgische
bedrijfsvoorheffing op je pensioenkapitaal ingehouden en is het aan jou om de eventueel te veel
ingehouden voorheffing terug te vragen aan de Belgische fiscus.
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