
AANVULLENDE PENSIOENKAS 
AANVRAAGFORMULIER 

 
Fonds voor bestaanszekerheid van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf 

Marsveldplein 2, 1050 Brussel – tel.: 02 680 06 68 - Ondernemingsnummer 0419 457 593 

AANVRAGER 
 

Naam + voornaam    …………………………………………………………… .....   Man     Vrouw 

Geboorteplaats         ………………………………………………..    Geboortedatum    ..……./……./……......... 
 
Burgerlijke stand  

 Gehuwd - naam + voornaam echtgeno(o)te     ……………………………………………………………........ 

 Ongehuwd    Uit de echt gescheiden / feitelijk gescheiden 

Contactgegevens 
 
Straat        ....................................................................................................... nr. …………..     bus………… 

Postcode   ……………..    Gemeente   ………………………………………  Land   …………………………... 
 
Rijksregisternummer  ………………………………… E-mail adres ……………………………………………..... 

Telefoonnr.  .…………………………………….........  GSM …………………………………............................... 

Rekeningnummer IBAN BE ……………………………………………………..  BIC ……………………………... 
 
Toevoegen in bijlage  

1. Overzicht van de ondernemingen die behoren tot de grafische sector waar u gewerkt heeft met 
vermelding van de naam en het adres van de werkgever alsook uw functie als arbeider en de begin en 
einddatum van de tewerkstelling.  

2. Bewijs of attest van genoemde tewerkstelling vermeld onder punt 1 (De kaart van “gerechtigde” of 
tewerkstellingsattest van de werkgever of indien u hierover niet beschikt, kan u informeren bij uw 
vakbondsorganisatie). 

3. Een kopie van de kennisgeving van de berekening van het rustpensioen van de Federale 
Pensioendienst (document waarop o.a. vermeld wordt of u een gezins- of een alleenstaand pensioen 
geniet alsook het globaal overzicht van de pensioenberekening van alle loopbaanjaren) 

 
Ik verklaar hierbij alle beroepsbedrijvigheid gestaakt te hebben op  ......./......./.......  en een wettelijk 

pensioen als werknemer te ontvangen vanaf ……./……./…….  
 
Bij wijzigingen aan mijn burgerlijke stand, adresgegevens, rekeningnummer, ... verbind ik mij ertoe 
onmiddellijk de Aanvullende Pensioenkas op de hoogte te brengen. 
 
Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is. 
 
 
Gedaan te ………………………………………………….  op ……./……./…….  
 
 
 
Handtekening van de gepensioneerde ………………………………………………………………………… 
 
 

terug te sturen aan: Aanvullende Pensioenkas  
p/a Indufed - Marsveldplein 2 – 1050 Brussel –  

annemie@febelgra.be – tel. 02 680 06 68 
 
 

 
  

mailto:gilberte@febelgra.be
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Wie heeft recht op een aanvullend pensioen van de grafische sector? 
 
De arbeider die voldoet aan alle opgesomde voorwaarden: 

• voor 01.01.2007 aangeworven werd met een arbeidsovereenkomst bij één of meerdere ondernemingen 
die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité van het drukkerij, grafische kunst- en 
dagbladbedrijf;  

 
• het bewijs kunnen leveren dat zij gedurende minstens tien jaar door een arbeidsovereenkomst zijn 

verbonden geweest met één of meerdere ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het 
Paritair Comité van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf 

 
• die een wettelijk pensioen als werknemer geniet. 
 
 
 

Wat is het bedrag van het aanvullend pensioen? 
 
Het bedrag is gelijk aan 1/40 per jaar tewerkstelling in de grafische sector voor 2007.  
Het maximumbedrag (40/40) bedraagt per 01.01.2017: 

• 355,76 EUR voor het regime “gezinspensioen” 
 
• 266,82 EUR voor het regime “alleenstaande” 
 
 

Wanneer wordt het pensioenbedrag uitbetaald ?  
 
Het aanvullend pensioen wordt 1 maal per jaar uitbetaald in de loop van de tweede helft van de maand 
december. 
 
 

Wanneer moet het aanvullend pensioen aangevraagd worden? 
 
De aanvragen moeten bij het fonds worden ingediend uiterlijk op het einde van de zesde maand die volgt 
op de ingangsdatum van het wettelijk pensioen. 
 
Aanvragen ingediend na deze periode worden behandeld maar het eventueel recht zal slechts geopend 
worden met een maximale terugwerkende kracht van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van 
ontvangst van de aanvraag. 
 


