Nieuw reglement voor het aanvullend pensioen voor de medewerkers
van Smals en Egov
Belangrijkste veranderingen die u betreffen
Op 1 januari 2019 gaat een nieuw reglement voor aanvullend pensioen van kracht voor het personeel van Smals en
Egov.
De veranderingen in dit nieuwe reglement vloeien voornamelijk voort uit wettelijke verplichtingen om het
voortbestaan alsook het sociale karakter van de aanvullende pensioenen te garanderen.
De belangrijkste veranderingen die u betreffen worden hieronder opgelijst.
-

Terminologie: de wet van 18/12/2015 definieert de term “pensionering” als de effectieve ingang van het
wettelijk pensioen.
De aangeslotenen kunnen hun rechten in verband met reserves en prestaties verworven binnen de IBP F.
Delory laten gelden vanaf de eerste aansluitingsdatum en niet langer na 12 maanden.

-

De niet-gepresteerde maar gelijkgestelde periodes, d.w.z. waarmee rekening wordt gehouden voor de
berekening van de erkende dienst, worden duidelijk vermeld in het pensioenreglement.

-

Wanneer een aangeslotene met pensioen gesteld wordt, dient de IBP F. Delory de aangeslotene het
bedrag van zijn pensioenkapitaal uit te betalen, zelfs wanneer hij blijft werken bij Smals/Egov. Vanaf de
pensionering is de werknemer niet langer aangesloten bij de IBP F. Delory.

-

De lijst met rechthebbenden op het overlijdenskapitaal werd uitgebreid naar alle natuurlijke personen.
Voordien konden enkel de partner of kinderen aangeduid worden.
De rechthebbende wordt aangeduid op basis van onderstaande volgorde:
1) De partner.
2) Anders elk kind van de aangeslotene.
3) Anders alle natuurlijke personen die aangeduid werden in een document dat ondertekend
werd door de aangeslotene en dat aangetekend verstuurd werd naar de instelling.
De aangeslotene kan op elk ogenblik de hierboven vermelde volgorde van prioriteit wijzigen door een
aangetekende zending te sturen naar de instelling.

-

Vroeger werd het aanvullend pensioen berekend op basis van het salaris van de vijf laatste jaren. De
medewerkers waarvan het salaris aan het einde van hun loopbaan daalde naar aanleiding van hun vraag
om minder verantwoordelijkheden op te nemen, werden hierdoor benadeeld. Om dit te vermijden wordt
voortaan een nieuw pensioenkapitaal berekend vanaf het moment van de loonsherpositionering . De
erkende dienst van het eerste pensioenkapitaal blijft verworven.

-

Een aangeslotene die Smals of Egov verlaat vóór zijn pensionering maar die verworven reserves achterlaat
bij de IBP F. Delory kan kiezen om al dan niet een overlijdensdekking te nemen. Als hij kiest voor een
dergelijke dekking, dan vermindert dit het bedrag van zijn verworven reserves.

-

Als een aangeslotene Smals of Egov verlaat vóór zijn pensionering en zijn verworven reserves niet
overdraagt, dan dient de IBP F. Delory het bedrag van zijn pensioenkapitaal uit te betalen bij zijn
pensionering.

-

De rente zal berekend worden met een omrekeningskoers die meer aangepast is aan de markt.
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-

Het pensioenplafond zal niet langer stijgen in functie van de merit rating.

-

De maatregelen genomen in geval van financiële moeilijkheden - voornamelijk het niveau en de duur van
de toekomstige bevriezing van de erkende dienst - worden nu expliciet en dus voorspelbaar.

Surf naar het Pension Portal (www.pensionportal.be/?d=638101157) om dit nieuwe reglement te raadplegen.

Voor meer informatie kan u een mail sturen naar delory@smals.be
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