
  

  
 
  Brussel, 21 december 

2022 
 
Onderwerp : Belangrijke informatie betreffende de invoering van een sectoraal aanvullend 
pensioen voor de bedienden van de bouwsector 

 

Geachte, 

 

Zoals u weet, zijn de arbeiders in uw onderneming die actief zijn in de bouwsector aangesloten bij het sectoraal 

aanvullend pensioenplan van de bouwsector, het Construo Plan. Vanaf 1 januari 2023 wordt in PC 200 ook 

een sectoraal aanvullend pensioenplan ingevoerd voor de bedienden actief in de bouwsector, de 

Bouwbedienden, het Sectoraal Aanvullend Pensioenplan (SAP) Bouwbedienden. Dit is een eerste stap in de 

harmonisatie van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden.   

 

De patronale bijdrage bedraagt op 1 januari 2023 1,30% (zijnde 1,1% pensioenbijdrage verhoogd met 

kosten en parafiscale bijdragen) van het aan RSZ-bijdragen onderworpen brutoloon aangegeven onder de 

DmfA bezoldigingscodes 1, 3 en 4, vermenigvuldigd met 1,0368. Om elke onderneming de mogelijkheid te 

geven de nodige stappen te ondernemen, zal de eerste inning pas gebeuren vanaf 1 januari 2024. Gedurende 

2024 zal de bijdrage bijgevolg uitzonderlijk 2,6% zijn i.p.v. 1,30% (nl. de bijdragen voor 2023 en voor 2024). 

 

Indien uw onderneming al één of meerdere pensioenplannen / groepsverzekeringen heeft voor al uw 

bedienden actief in uw bouwactiviteit, moet u niet deelnemen aan het SAP Bouwbedienden op voorwaarde 

dat uw pensioenplan(nen) / groepsverzekering(en) van toepassing is (zijn) op al uw Bouwbedienden én 

minstens gelijkwaardig is (zijn) aan het SAP Bouwbedienden.  U moet dan ten laatste op 01/06/2023 de 

ingevulde en ondertekende verklaring als werkgever en het actuarieel attest (op te vragen via uw 

makelaar, bij uw verzekeraar of uw pensioenfonds) aangetekend terugsturen naar het Fonds voor 

Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen Bouwbedrijf – fbzp-fsep Constructiv, Koningsstraat 132, 

bus 3, 1000 Brussel. U kan deze twee in te vullen documenten downloaden op de website van Pensio B. 

(www.pensiob.be).   

 

Opgelet, indien u niet reageert – en deze verklaring als werkgever én actuarieel attest - niet terugstuurt dan 

worden uw Bouwbedienden verplicht aangesloten bij het SAP Bouwbedienden. 

 

➔ Belangrijk:  Indien uw onderneming slechts voor een deel van uw Bouwbedienden één of meerdere 

pensioenplannen / groepsverzekeringen heeft, moet u wél deelnemen aan het SAP Bouwbedienden voor al 

uw Bouwbedienden. We raden u aan om eerstdaags contact opneemt met uw makelaar, uw verzekeraar of 

uw pensioenfonds om dit verder te bekijken. 

 
Heeft u nog vragen ? Neem contact op met uw patronale organisatie of met het fbzp-fsep Constructiv op het 
mailadres info@fbzp.be. De cao’s kan u vinden op de website van Pensio B (www.pensiob.be).  
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