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Sectorpensioenplan voor de arbeiders van de 

baksteensector: overzichtstabel pensioenbijdragen 
 
 
 
 20111 

 

 Startbijdrage (€) 

Netto pensioenbijdrage (€) 50 

 
 1   Enkel van toepassing voor de arbeid(st)er die aangesloten werd bij de 

inwerkingtreding van het pensioenstelsel op 30 november 2011. 

 
 Vanaf 20122 

 

 Kwartaal 
1 

Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Netto pensioenbijdrage (€) 33,75 33,75 33,75 33,75 

 
 2  De pensioenbijdrage, die een trimestriële bijdrage is, is verworven op het einde van 

elk trimester (31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december) voor zover de 
aangeslotene in het betreffende trimester niet uittreedt, overlijdt of de eindleeftijd 
bereikt (respectievelijk pensioneert) en in de DmfA aangifte van het betreffende 
trimester met ten minste één dag onder prestatiecode 1,2,3,5,60,70,71, 72 of 77 
voorkomt. 

 
  
 Netto pensioenbijdrage =  zonder instapkost  
 
 

 Vanaf 2022³ 
 

Jaarlijks 

Netto pensioenbijdrage (€): 0,49% van het referentieloon van de arbeider 
 
 

 ³ Vanaf 2022 heeft de aangeslotene recht op een jaarlijkse pensioenbijdrage die 
toegekend wordt  op het einde van elk kalenderjaar (met valutadatum 31 december) 
(*) voor zover de aangeslotene in het betreffende kalenderjaar voldoet aan de 
voorwaarden (bepaald in artikel 7b van het pensioenreglement) om er aanspraak te 
kunnen op maken.   

  (*) Wanneer in de loop van een kalenderjaar één van de volgende events zich 
voordoet: pensionering, overlijden of uittreding, wordt de pensioenbijdrage (voor 
zover de aangeslotene er aanspraak kan op maken conform het pensioenreglement) 
toegewezen aan de werkgeversbijdrageovereenkomst op de laatste dag van de week 
die voorafgaat aan of samenvalt met het event.  

 
   

a) Het referentieloon wordt als volgt bepaald (algemene regeling): 
 

bruto uurloon (exclusief enige premies)  x 38 (in voorkomend geval geprorateerd) x 
52 (in voorkomend geval geprorateerd) 
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waarbij: 
 

• het bruto uurloon gelijk is aan het uurloon (exclusief enige premies) op 100%-
basis (en dit laatste wil zeggen dat het niet gaat om de 108%-basis voor RSZ-
doeleinden) van de aangeslotene dat in het vierde kwartaal van het kalenderjaar 
waarop de pensioenbijdrage betrekking heeft, voorkomt in de DmfA-aangifte 
onder code 00862 in blok 90313 (het betreft het uurloon van toepassing op het 
einde van het kwartaal).  

 

• de factor 38 wordt toegepast bij een voltijds werkregime (alsook bij een op 
ondernemingsvlak met een voltijds regime gelijkgestelde regeling in geval van 
tewerkstelling in weekendploegen) gedurende het volledige kalenderjaar waarop 
de pensioenbijdrage betrekking heeft. Deze factor wordt geprorateerd in functie 
van de contractuele tewerkstellingsgraad van de aangeslotene tijdens het  
kalenderjaar waarop de pensioenbijdrage betrekking heeft (voltijds of deeltijds, 
ongeacht de oorzaak).  

 

• de factor 52 overeenstemt met de duur van de arbeidsovereenkomst van de 
aangeslotene, uitgedrukt in weken (of, indien uitgedrukt in dagen, een andere 
ermee overeenstemmende factor), tijdens het kalenderjaar waarop de 
pensioenbijdrage betrekking heeft.  

 
In het kalenderjaar waarop de pensioenbijdrage betrekking heeft, worden alle 
tewerkstellingsperiodes/prestatiecodes RSZ gelijkgesteld, voor zover de 
aangeslotene met minstens 7 dagen onder RSZ-prestatiecode 1 in de DmfA-
aangifte van dat kalenderjaar voorkomt. Is laatstgenoemde voorwaarde niet 
vervuld, zal er geen enkele gelijkstelling voor dat kalenderjaar zijn en is er 
bijgevolg geen pensioenbijdrage verschuldigd.   

 
Indien een arbeider in de loop van het kalenderjaar waarop de pensioenbijdrage 
betrekking heeft, in dienst treedt in de sector, wordt de factor geprorateerd in 
functie van de indiensttreding.  

 
 
b) De factoren van het referentieloon voor de berekening van de 

pensioenbijdrage betreffende het jaar waarin de events pensionering, 
overlijden of uittreding plaatsvinden, worden als volgt ingevuld 
(uitzonderingsregeling): 

 
bruto uurloon (exclusief enige premies)  x 38 (in voorkomend geval geprorateerd) x 
52 (in voorkomend geval geprorateerd) 
 
waarbij:  

 

• het bruto uurloon gelijk is aan het uurloon (exclusief enige premies) op 100%-
basis (en dit laatste wil zeggen dat het niet gaat om de 108%-basis voor RSZ-
doeleinden) van de aangeslotene dat in het vierde kwartaal(*) (**) van het 
kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarop de pensioenbijdrage 
betrekking heeft, voorkomt in de DmfA-aangifte onder code 00862 in blok 90313 
(het betreft het uurloon van toepassing op het einde van het kwartaal).  
(*) Wanneer dergelijk kwartaal niet gekend is omwille van een korte 
aansluitingsperiode die valt na het verstrijken van dit vierde kwartaal, wordt 
gekeken naar het uurloon van de DmfA-aangifte van de laatste dag van het 
kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal waarin het event plaatsvindt. Indien het 
event in hetzelfde kwartaal als de aanwerving plaatsvindt, wordt gekeken naar het 
uurloon op het ogenblik van de aanwerving van de aangeslotene. 
(**) Enkel en alleen om praktische redenen kan, bij wijze van uitzondering op 
bovenvermelde regeling, voor het event dat zich voordoet in de loop van de 
eerste twee kalenderkwartalen van een kalenderjaar, het laatst beschikbare 
uurloon in de DmfA-stroom gebruikt worden om de pensioenbijdrage toe te 
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kennen (in plaats van het uurloon van het vierde kwartaal van het kalenderjaar 
dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin het event plaatsvindt).   
 

• de factor 38 wordt toegepast bij een voltijds werkregime (alsook bij een op 
ondernemingsvlak met een voltijds regime gelijkgestelde regeling in geval van 
tewerkstelling in weekendploegen) en wordt geprorateerd in functie van de 
contractuele tewerkstellingsgraad van de aangeslotene (voltijds of deeltijds, 
ongeacht de oorzaak) op de vooravond van het event. 
 

• de factor 52 overeenstemt met de duur van de arbeidsovereenkomst van de 
aangeslotene, uitgedrukt in weken (of, indien uitgedrukt in dagen, een andere 
ermee overeenstemmende factor), tijdens het kalenderjaar van het event. 

 
In het kalenderjaar waarop de pensioenbijdrage betrekking heeft, worden alle 
tewerkstellingsperiodes/prestatiecodes RSZ gelijkgesteld, voor zover de 
aangeslotene met minstens 7 dagen onder RSZ-prestatiecode 1 in de DmfA-
aangifte van dat kalenderjaar voorkomt. Is laatstgenoemde voorwaarde niet 
vervuld, zal er geen enkele gelijkstelling voor dat kalenderjaar zijn en is er 
bijgevolg geen pensioenbijdrage verschuldigd.   
 
Indien de aangeslotene die getroffen wordt door het event pensionering, 
overlijden of uittreding in de loop van dat kalenderjaar in de sector in dienst trad, 
wordt de factor geprorateerd in functie van de indiensttreding. De factor wordt 
eveneens geprorateerd in functie van het ogenblik van het event.  
 

 

 


