
OOK NA JE (VERVROEGD) PENSIOEN OF SWT 

KUN JE REKENEN OP ONZE VERTROUWDE 

DIENSTEN EN ZOVEEL MEER.  

LEES ER ALLES OVER IN DEZE BROCHURE.

Jouw 
vakbond, 
ook na je 
loopbaan





Beste (vroeg)gepensioneerde of SWT’er,

Je staat op het punt om een nieuwe richting 
in te slaan na een lange professionele loop-
baan. Daarin stond ABVV-Metaal jarenlang aan 
jouw zijde om je bij te staan in syndicale raad 
en daad. Het einde van jouw loopbaan hoeft 
niet het einde van onze diensten te betekenen. 
ABVV-Metaal verdedigt ook de belangen van zijn 
gepensioneerden en SWT’ers.

Deze folder bevat een hoop informatie die zeker 
van pas komt in de nieuwe wereld die voor je 
opengaat. Als werkend lid van onze organisatie 
ken je natuurlijk de diensten die wij als vakbond 
aanbieden aan onze leden. Maar ook als je met 
pensioen of op SWT gaat, hebben we voor jou 
een interessant aanbod. 

Met deze folder willen we je informeren en je  
geruststellen: ook nu sta je er niet alleen voor. 
Voor specifiekere inlichtingen of vragen over 
je persoonlijke situatie, kun je zoals steeds 
rekenen op de deskundige bijstand van onze 
medewerkers in de lokale kantoren. Adressen en 
telefoonnummers vind je achteraan deze folder.

ABVV-Metaal wenst je een deugddoend einde 
van je loopbaan.

Hopelijk tot snel!

Een 
nieuwe 
richting, 
een nieuw 
begin
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VERGROOT JE NETWERK EN LAAT JE STEM HOREN 

Zowel het ABVV als ABVV-Metaal hebben regionale seniorenwerkingen waar je met open armen  
wordt verwelkomd. Ook na je SWT of pensioen telt jouw stem nog mee. Geef samen met andere  
gedreven en actieve senioren mee richting aan de syndicale standpunten van het ABVV. 

 Neem contact op met je lokale ABVV-Metaal-kantoor voor meer info over de werking in  
jouw gewest. De gegevens vind je achteraan deze brochure!

Onze vertrouwde 
diensten, met dat 
tikkeltje meer

MEER WAAR VOOR JE GELD
We blijven dezelfde kwalitatieve dienstverlening bieden, maar je betaalt drastisch minder  
lidgeld als gepensioneerde/SWT’er. 

 Voor het exacte bedrag neem je even contact op met je lokale ABVV-Metaal-kantoor.  
De gegevens vind je achteraan deze brochure!

BLIJF OP DE HOOGTE
Als lid ontvang je CONNECT, de tweewekelijkse nieuwsbrief van ABVV-Metaal. Ook MagMetal, ons 
driemaandelijks e-magazine, ontvang je steevast via e-mail. Onze leden op SWT of met pensioen 
ontvangen daarbovenop CONNECT Senioren. Zo blijf je op de hoogte van ontwikkelingen in het 
politieke en syndicale landschap die van tel zijn voor senioren.

 Controleer bij je ABVV-Metaal-kantoor of wij beschikken over jouw e-mailadres!

STA ER NOOIT ALLEEN VOOR
Wij verdedigen de collectieve belangen van gepensioneerden en SWT’ers tijdens onderhandelingen  
met de beleidsmakers. Maar we bieden ook individuele ondersteuning. Je hebt recht op gratis juridische 
bijstand bij conflicten met sociale overheidsinstellingen of je (ex-)werkgever. Ook voor het invullen van  
je belastingbrief, je pensioenberekening of vragen rond je uitkering zit je bij ons goed.

 Vragen of problemen? Aarzel niet en wend je tot je lokale ABVV-Metaal-kantoor. De gegevens vind 
je achteraan deze brochure!

GENIET VAN LEDENKORTINGEN 
Als lid heb je toegang tot een uitgebreide waaier aan kortingen en voordelen in verscheidene 
winkels en op allerhande websites. Je (zo al verlaagde) lidgeld verdien je dubbel en dik terug!

 Ontdek er alles over in deze folder.



MyAdvantage:
leden krijgen meer!
Als lid van ABVV-Metaal heb je toegang tot MyAdvantage, een platform 
met exclusieve ledenvoordelen. Wij willen onze leden trakteren op  
aantrekkelijke kortingen en aanbiedingen die het verschil maken in jouw 
portemonnee. Geniet van verlaagde prijzen, voor je vrijetijdsbesteding 
en voor al je aankopen, bij 15 vaste partners én tijdelijke deals. Onder 
de vaste aanbieders zitten onder meer bol.com, Carrefour, Colruyt,  
Decathlon, Kinepolis ... 

Ontdek ze allemaal op www.myadvantage.abvvmetaal.be of download 
de app van Ekivita op je smartphone! Jouw (verlaagde) lidgeld is in een 
mum van tijd terugverdiend! 
`

 Meer info krijg je bij je lokale  
ABVV-Metaal-kantoor. De gegevens  
vind je achteraan deze brochure!

ABVV-METAAL
MYADVANTAGE
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https://myadvantage.abvvmetaal.be/mvc/index.jsp?bedrijf=177


OVER JE PENSIOENAANVRAAG

Als werknemer ontvang je automatisch een brief van de 
Rijksdienst voor Pensioenen met de mededeling dat je recht 
op pensioen wordt bekeken. Heb je die brief 11 maanden vóór 
je wettelijke pensioenleeftijd nog niet ontvangen, neem dan 
zelf contact op met de pensioendienst!  

 Contactgegevens vind je op pagina 9.

Je hoeft zelf géén pensioenaanvraag in te dienen voor je 
wettelijk pensioen, als je:
- met pensioen gaat op de wettelijke pensioenleeftijd 

(nu 65 jaar, 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030) én
- gewerkt hebt als werknemer of zelfstandige in België én
- momenteel in België woont.
In alle andere gevallen (bij vervroegd pensioen!) moet je  
wel een aanvraag indienen!  

 Contactgegevens vind je op pagina 9.

Als je zelf je pensioenaanvraag indient, doe je dat ten vroegste 
12 maanden voor de ingangsdatum van je pensioen en ten 
laatste de maand voor de ingangsdatum van je pensioen. Je 
ontvangt een bevestiging in de maand na je aanvraag.

Als werknemer ben je niet verplicht om met pensioen te gaan 
op de wettelijke pensioenleeftijd. Wil je later met pensioen 
gaan of bijverdienen als gepensioneerde? Laat het weten aan 
de Rijksdienst voor Pensioenen. 

 Contactgegevens vind je op pagina 9. Of neem contact op 
met je lokale ABVV-Metaal-kantoor voor meer info over de 
voorwaarden.

Vergeet- 
me-nietjes

https://myadvantage.abvvmetaal.be/mvc/index.jsp?bedrijf=177


OVER JE  
PENSIOENBEDRAG

Je pensioenbedrag wordt (bruto) aangepast 
aan de levensduurte. Het volgt de evolutie van 
de index van de consumptieprijzen en wordt 
automatisch verhoogd met 2 % als de spilindex 
overschreden wordt.

Van jouw brutopensioen worden enkele 
bedragen ingehouden. De inhoudingen hangen 
samen met je gezinssituatie en de hoogte van 
je pensioen. Raadpleeg www.mypension.be voor 
de inhoudingen die in jouw persoonlijke situatie 
van toepassing zijn.  
 
Let op: vanaf 1 januari 2021 stijgt de 
bedrijfsvoorheffing op pensioenen. Het is 
dus mogelijk dat je minder maandelijks 
nettopensioen ontvangt, maar dat je ook minder 
zult moeten bijbetalen aan de belastingen in het 
daaropvolgend jaar. 

Denk je recht te hebben op een Inkomens-
garantie voor Ouderen (IGO)? Dat is een 
sociale uitkering waarmee een laag pensioen 
opgetrokken wordt tot een minimumbedrag.  
 
De Rijksdienst voor Pensioenen onderzoekt 
automatisch je dossier als je een pensioen 
aanvraagt of ontvangt in België.  
 
Doe wel een aanvraag als je al gepensioneerd 
bent en je inkomen om de een of andere reden 
daalt. 

 Contactgegevens vind je op pagina 9. 
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OVER DE TWEEDE  
EN DERDE PIJLER

Het is mogelijk dat je bovenop je wettelijk pensioen (eerste 
pijler) recht hebt op een aanvullend pensioen (tweede pijler). 
Als jouw werkgever een aanvullend pensioen voor je heeft 
opgebouwd in een groepsverzekering, dan kun je dat bedrag 
opnemen bij je pensioen. De leeftijd en de manieren waarop 
dat kan, staan in het reglement van deze verzekering. 

 Neem contact op met je werkgever voor meer informatie 
over jouw tweede pijler. 

Heb je een persoonlijk pensioenspaarplan (derde pijler) 
afgesloten bij een bank of verzekeringsmaatschappij om een 
bijkomend pensioen op te bouwen? Dan kun je daar aanspraak 
op maken bij je pensioen.  

 Neem contact op met je financiële instelling om meer te weten!

Vergeet- 
me-nietjes

OVER JOUW 
RECHTEN

Heel wat sociale rechten worden niet 
automatisch toegekend.  
Neem daarom zeker een kijkje op  
www.rechtenverkenner.be voor een 
duidelijk overzicht. Hulp nodig? 

 Neem contact op met je lokale  
ABVV-Metaal-kantoor!

OVER SWT

Ga je op SWT? Weet dat dit een vorm  
van werkloosheid is en je niet 
gepensioneerd bent. Er is een opzegging 
van de arbeidsovereenkomst nodig. 
Dat kan door de werknemer en/of de 
werkgever. 

 Neem contact op met je lokale  
ABVV-Metaal-kantoor. 
Contactgegevens vind je achteraan!

OVER ANDERE UITKERINGEN

Ontvang je vlak voor je pensioen een werkloosheidsuitkering? 
 Vermeld dat bij je pensioenaanvraag.

Ontvang je vlak voor je pensioen een ziekte- of 
invaliditeitsuitkering?  

 Laat dan je ziekenfonds weten dat je met pensioen gaat. 

Ontvang je geen uitkering van je ziekenfonds, dan hoef je niets 
te doen. Het ziekenfonds wordt dan automatisch op de hoogte 
gebracht. Je ziekenfonds bekijkt zelf of je eventueel recht hebt 
op een verhoogde tegemoetkoming.



• Surf naar www.mypension.be
• Bel de gratis Pensioenlijn 1765  

(+32 78 15 1765 vanuit het buitenland - betalend)
• Vul het contactformulier in op  

www.sfpd.fgov.be/nl/contactformulier

Je pensioendossier  
uitpluizen?

• Bel naar 02 515 44 44
• Vul het contactformulier in op www.rva.be

Contact opnemen  
met de RVA
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Pensioenhervorming 
van 1 januari 2021: 
wat verandert er  
voor je pensioen?

Want jij hebt  
recht op een 
waardig pensioen

De minimumpensioenen worden elk  
jaar op 1 januari opgetrokken met  
2,65 %. Dat betekent dat mensen met een 
minimumpensioen tegen 2024 dan 20 % meer 
zullen ontvangen, inclusief indexeringen en 
welvaartsvastheid.

De pensioenen van zelfstandigen worden 
voortaan op dezelfde manier berekend als van 
werknemers.

Het loonplafond wordt in dezelfde mate 
verhoogd als het minimumpensioen, ook 
telkens op 1 januari.

De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)  
en het Gewaarborgd Inkomen (GI) stijgen  
met 2,58 %.

Mede dankzij de niet aflatende 
strijd van het ABVV voor een betere 
pensioenbescherming, zal het wettelijk 
minimumpensioen tegen 2024 stijgen 
naar 1580 euro bruto voor wie een 
loopbaan van 45 jaar heeft.

Maar we rusten niet op onze lauweren.

Als ABVV menen we dat gepensio neer-
den die gedurende hun hele loopbaan 
hebben bijgedragen, recht hebben 
op een waardig pensioen. We strijden 
daarom voort voor een wettelijk 
minimumpensioen van 1500 euro netto 
voor iedereen met een loopbaan van 
minstens 42 jaar.

Samen sterk!



V.
U.

: R
oh

nn
y 

Ch
am

pa
gn

e,
 Ja

co
b 

Jo
rd

ae
ns

st
ra

at
 1

7, 
10

00
 B

ru
ss

el

ABVV-Metaal Antwerpen

Ommeganckstraat 47/49

2018 Antwerpen

Tel. 03 203 43 40 

antwerpen@abvvmetaal.be

ABVV-Metaal Limburg

Jekerstraat 59

3700 Tongeren

Tel. 012 39 87 00 

limburg@abvvmetaal.be

Heb je vragen?  
Wij beantwoorden 
ze graag!

www.abvvmetaal.be

ABVV-Metaal Oost-Vlaanderen

Vrijdagmarkt 9

9000 Gent

Tel. 09 265 52 95 

oostvlaanderen@abvvmetaal.be

ABVV-Metaal West-Vlaanderen

Conservatoriumplein 9/6 

8500 Kortrijk

Tel. 056 23 50 85 

westvlaanderen@abvvmetaal.be

ABVV-Metaal Vlaams-Brabant

Mechelsestraat 6 

1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 60 20

Of stel je vraag door te mailen 
naar info@abvvmetaal.be,  
met een berichtje via 
Facebook of via ons e-loket op  
www.abvvmetaal.be. 


