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Beste klant, 

Vanaf 1 januari 2013 gaat het sectoraal stelsel van aanvullend pensioen - of anders gezegd: de
groepsverzekering - in de horeca-sector van start. 

Vanaf 2013 dient de werkgever 0,5% te betalen op het maandloon van elke werknemer die aan de
voorwaarden voldoet. Vanaf 1 januari 2015 wordt dit opgetrokken tot 1%. Deze bijdragen zullen worden
gestort op een pensioenrekening voor de werknemer.

Indien u wenst deel te nemen aan het sectoraal stelsel, dan hoeft u niets te ondernemen. Dit zal
automatisch verlopen.

Heeft u reeds een groepsverzekering voor uw werknemers en wenst u NIET deel te nemen aan het
sectoraal initiatief, dan moet u ten laatste voor 1 oktober 2012 aantonen dat de werknemers in uw bedrijf
een groepsverzekering hebben die minstens gelijkwaardig is aan die van de sector EN dat uw eigen
pensioenstelsel reeds bestond op datum van 22 juni 2011.

Hiervoor kunt u de documenten in bijlage hieronder invullen en aangetekend opsturen naar het Fonds 2e
pijler voor 1 oktober 2012. De adresgegevens vindt u terug op de documenten.

Bijlage 1 = de verklaring van de werkgever dat de werknemers reeds over een groepsverzekering
beschikken die minstens gelijkwaardig is aan die van de sector EN dat dit pensioenstelsel reeds bestond op
datum van 22 juni 2011. 

Bijlage 2 = attest in te vullen door uw groepsverzekeringsmaatschappij. Gelieve uw dossierbeheerder bij
Wij Helpen in te lichten indien u reeds over een eigen groepsverzekering beschikt.

Wij hopen u met deze informatie van dienst geweest te zijn en houden ons steeds ter beschikking voor
eventueel bijkomende inlichtingen. Met vriendelijke groeten, Bruno Lahousse, Directeur. 

disclaimer

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te
behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die
voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.
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http://www.serviamplus.be/documenten/Bijlage
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De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de
op deze website verstrekte informatie aan derden buiten onze wil om, is niet toegestaan. 
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