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VOORWOORD
Het pensioendossier is een brandend actueel thema.
De betaalbaarheid van de sociale zekerheid, in het
bijzonder de pensioenen, wordt voortdurend in vraag
gesteld. De door de overheid recent genomen
maatregelen laten er geen twijfel over bestaan.
Ook de mutualiteit en het pensioenstelsel van de
spoorwegbedienden is een doorn in het oog van de
hogere overheden.
Deze infobrochure heeft tot doel de gepensioneerden
en niet-actieven wegwijs te maken over de inhoud
van onze pensioenen, de mutualiteit en de voordelen
die er aan verbonden zijn. Maar we staan ook even
stil bij de minder fraaie kantjes zoals de
solidariteitsbijdrage.
Een goed geïnformeerd lid en militant is het beste
baken in onze strijd om het behoud van ons stelsel.
Deze brochure is er voor u, maak er handig gebruik
van.
Veel leesgenot!
Jos Digneffe
Voorzitter Vlaamse acod-spoor
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RUST- EN
OVERLEVINGSPENSIOENEN

Het Pensioenfonds van de NMBS bevat twee
kassen:
Kas I, waarvan de fondsen bestemd zijn voor het
verzekeren van de dienst der rustpensioenen en
pensioenen voor vroegtijdige invaliditeit;
Kas II, waarvan de fondsen bestemd zijn voor het
verzekeren van de dienst van de pensioenen der
weduwen en wezen.
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RUSTPENSIOENEN:
TOEKENNINGSVOORWAARDEN:
Elk personeelslid met ten minste 5 jaar werkelijke diensten
is pensioengerechtigd vanaf de leeftijd van 60 jaar. Voor het
rijdende personeel is dit vanaf de leeftijd van 55 jaar zo men
tenminste 30 jaar werkelijke rijdiensten heeft of vanaf een
leeftijd tussen 55 en 60 jaar, naar rata van het aantal
werkelijke rijdiensten en sedentaire diensten die samen ten
minste 30 jaar bedragen.
De bediende die zijn betrekking voortijdig verlaat om
dwingende redenen, kan een pensioen krijgen indien
hij/zij ten minste 5 jaar werkelijke diensten heeft.
Op de leeftijd van 65 jaar is men ambtshalve
pensioengerechtigd.
AANVRAAG:
Ten vroegste 1 jaar op voorhand en ten laatste 3 maanden
voor de datum van opruststelling met P444.
PRIVAAT PENSIOEN
Aanvraag via het gemeentebestuur van de woonplaats, vanaf
de leeftijd van 59 jaar.
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PENSIOENBEDRAG:
Berekening: 3 factoren komen in aanmerking:
• Laatste wedde en eventuele weddencomplementen ( vb
vlakke loopbaan )
• Aanneembare diensten in perioden
• De deler per actief dienstjaar:
Rijdende diensten: 1/48ste
Sedentaire diensten: 1/55ste
Andere diensten: 1/60ste (*)
Maximum rustpensioen:
• 75 % van de globale wedde ( wedde +
weddencomplementen ) waarop het pensioen berekend
wordt.
Gewaarborgd minimum:
• een gewaarborgd minimum wordt onder bepaalde
voorwaarden toegekend
* Andere diensten = o.a. legerdienst, diensten gepresteerd
in een ander openbaar organisme dan de NMBS,
geldigmaking van bepaalde diensten gepresteerd in het
kader van tewerkstellingsprojecten enz…
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OVERLEVINGSPENSIOENEN
Langstlevende echtgenoot:
• aanvraag binnen de 12 maanden na het overlijden:
- ten minste 45 jaar oud zijn
- minder dan 45 jaar oud maar 1 jaar huwelijk
- minder dan 1 jaar huwelijk met kind ten laste
Bijzondere regels:
• minder dan 45 jaar en geen kind ten laste en geen 66%
invaliditeit: enkel recht op gewaarborgd minimum tot
de leeftijd van 45 jaar
• minder dan 1 jaar huwelijk en geen kind ten laste:
recht op tijdelijk pensioen gedurende 1 jaar
Uit de echt gescheiden echtgenoot:
• zelfde algemene voorwaarden langstlevende echtgenoot
• mag niet opnieuw getrouwd zijn voor overlijden exechtgenoot
• verlies van rechten op pensioen indien geen aanvraag
binnen het jaar
• verlies van recht op pensioen wegens strafrechterlijke
veroordeling
• bediende NMBS is opnieuw getrouwd en 1ste echtgenote
niet, wordt het overlevingspensioen verdeeld onder de
beide echtgenote(n)s naar rata van het aantal jaren
huwelijk.
Wezenpensioen:
• zie algemene voorwaarden langstlevende echtgenoot
Aanvraag:
• via bindingsstation met P444
Pensioenbedrag:
• beperkt tot 50% van de maximumwedde van de
overleden echtgenoot, vermenigvuldigd met de
loopbaanbreuk
Gewaarborgd minimum:
• zelfde formule
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PRIVAAT PENSIOEN
• aanvraag rustpensioen vanaf de leeftijd van 59 jaar via
het gemeentebestuur van de woonplaats
GOED OM WETEN
Deeltijdse arbeid:
Loopbaanonderbreking en deeltijdse arbeid worden volgens
de geldende reglementering in aanmerking genomen bij de
berekening van het pensioen.
Bijzondere bepalingen zijn van kracht voor de stelsels
24PS/96( VTO ), 28HR/03 en 22HR/04 ( Specifieke
vertrekmaatregelen rangen 7,8,9 ).
Cumulatie van pensioenen/beroepsactiviteit:
• het cumuleren van pensioenen en van een pensioen
met een beroepsactiviteit is wettelijk bepaald
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PEREQUATIE
Wat is perequatie?
De perequatie is de regeling die erin bestaat de pensioenen
automatisch aan te passen telkens het maximum van de
wedde verbonden aan de laatste graad die de
gepensioneerde bekleedde, wordt verhoogd. De
perequatieverhoging wordt automatisch uitgevoerd, ze moet
niet worden aangevraagd.
Wanneer wordt een perequatieverhoging doorgevoerd?
1. Telkens het maximum van de wedde verbonden aan de
graad die het gewezen personeelslid het laatst had
wordt verhoogd. Indien de verhoging gekoppeld is aan
een bepaalde anciënniteit wordt de aanpassing ook
uitgevoerd indien de gepensioneerde als gewezen
personeelslid aan die voorwaarden zou voldaan
hebben.
2. De gepensioneerden die als gewezen personeelslid
vaststellen dat het maximum van hun weddenschalen
verhoogd is door de toekenning van een andere graad,
kunnen de aanpassingen van hun pensioenen
bekomen op voorwaarde dat de nieuwe graad wordt
toegekend zonder voorwaarden en zonder quotum. Het
stellen van een bepaalde anciënniteit, indien de
gepensioneerde hieraan zou hebben voldaan, is geen
beletsel.
3. De gepensioneerden krijgen ook een aanpassing van
het pensioen in geval dat al hun collega’s in dienst met
eenzelfde graad bij overgangsmaatregel een hogere
weddenschaal krijgen.

Januari 2006

9

DE MUTUALITEIT
VAN DE SPOORWEGBEDIENDEN
De mutualiteit van de spoorwegbedienden bestaat uit
volgende entiteiten:
1. Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS (Kas I)
Verplicht stelsel inzake geneeskundige verzorging;
dezelfde voorwaarden als de andere mutualiteiten
2. Kas der vergoedingen ( Kas II )
Verleent voordelen die ten minste gelijk zijn aan die
van de sector “vergoedingen” van de andere
mutualiteiten ( vb begrafeniskosten )
3. Kas der Sociale Solidariteit ( Kas III )
Aanvullende voordelen: geneeskundige verzorging,
sociale hulp, vakanties…

De Kas II der vergoedingen en de Kas III der
Sociale Solidariteit maken deel uit van het Fonds
der sociale werken ( FSW )
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1. KAS DER GENEESKUNDIGE VERZORGING
Treedt op als mutualiteit en wordt paritair beheerd
( werknemer en vakbonden). De voordelen worden volgens
de geldende wettelijke bepalingen toegekend.
Rechthebbenden:
- de statutaire bedienden
- de gerechtigden op een rustpensioen
- de gerechtigden op een overlevingspensioen
- de gerechtigden van de voortgezette en vrije
verzekering
- de personen ten laste van de voormelde gerechtigden
Bijdragen van de wedden/lonen/pensioenen
( zie hoofdstuk inhouding op pensioenen )

2. KAS DER VERGOEDINGEN ( FSW )
Kas II dekt de activiteiten van de sector “vergoedingen”:
• Arbeidsongeschiktheid
• Begrafeniskosten (zowel actieve als niet-actieven)
• Slachtoffers van arbeidsongevallen op weg van en
naar het werk
• Slachtoffers van beroepsziekten
Kas II wordt gespijsd door bijdragen van de NMBS en door
bijdrage op het rustpensioen.
• De bijdrage van het rustpensioen bedraagt:
( zie hoofdstuk inhouding op pensioenen )
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3. KAS DER SOCIALE SOLIDARITEIT (FSW)
Kas III dekt de activiteiten van de sector “ Sociale
Solidariteit”:
• Tussenkomst bij geneeskundige verzorging
• Tussenkomst bij sociale hulp
• Vakanties en vrije tijd
• Allerlei tegemoetkomingen
Kas III wordt gespijsd door bijdragen van de NMBS en door
bijdrage op lonen/wedden/pensioenen.
• De bijdrage van rust- en overlevingspensioen:
( zie hoofdstuk inhouding op pensioenen )
!! RVV !!
Rechthebbende op de Verhoogde
Verzekeringstegemoetkoming
= nieuwe benaming W.I.G.W.
De weduwen, invaliden en wezen kunnen het recht op
verhoogde verzekeringstegemoetkoming bekomen indien
hun gezinsinkomsten lager zijn dan de voorziene
grensbedragen.
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VOORDELEN VAN DE SOCIALE SOLIDARITEIT
Geneeskundige verzorging bovenop
het verplichte stelsel
Geneesmiddelen,
hospitalisatieverzekering,
synthesemateriaal, dure uitgaven,
vervoer van zieken, herstelverlof,
incontinentiemateriaal, voetverzorging,
tandverzorging en –prothesen, brillen,
contactlenzen, hoorapparaten,
orthopedische schoenen en zolen,
logopedie, bijstand in het buitenland,
psychologische begeleiding van kinderen.
Het niveau van de sociale hulp
Financiële hulp, hulp aan alleenstaande
echteling, wintertoelage, gezins-en
bejaardenhulp, poetshulp, tele-alarm,
plaatsing van gehandicapte kinderen,
dagcentra voor gehandicapte kinderen,
eindejaarsgift aan gehandicapte kinderen
Het kader van vakanties en vrije tijd
Vakanties voor gehandicapte kinderen en
kinderen met diabetes, vakanties voor
kinderen, vakanties voor
(brug)gepensioneerden, vrije tijd van het
personeel
Verschillende andere voordelen
Geboortegift, gift bij het begin van het
schooljaar, gift aan
huwelijksjubilarissen, studiebegeleiding,
inhaalcursussen, studieleningen,
vergoeding voor overlijden
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VOORDELEN VAN DE SOCIALE SOLIDARITEIT
GOED OM WETEN !
* Wintertoelage:
rechthebbenden: gepensioneerden, weduwen, wezen
waarvan het inkomen ( april 2005 ) niet hoger is dan
1030,00€ voor alleenstaanden en 1141,00€ voor gezinnen
met 2 of meer personen. Uitbetaling op 1 november/jaar
* Eindejaarsgeschenk aan geplaatste personen:
voor alleenstaanden of koppels die op 1april/jaar
opgenomen zijn in een gemeenschappelijk verblijf (vb
rustoord …) of die op dezelfde datum meer dan 30 dagen in
een psychiatrische instelling verbleven.
Zelfde voorwaarden wintertoelage.
* Gift 50ste huwelijksverjaardag:
!!! dient door de rechthebbenden zelf worden aangevraagd
bij de maatschappelijk(e) assistent(e)
* Bijstand aan alleenstaanden:
bijstand aan de man of vrouw van wie de partner
opgenomen is in een tehuis (garantie minimuminkomen).
Bijstand= bestaansminimum (leefloon) – ( netgezinsinkomen
– kosten rusthuis )
* Tussenkomst bij gezin- en bejaardenhulp, poetshulp:
de tussenkomst aan de rechthebbende bedraagt momenteel
1,00€ op de prestaties geleverd door een erkend organisme.
* Vakanties gepensioneerden/bruggepensioneerden:
belangrijke tussenkomst voor vakanties gepubliceerd in “
Het Spoor”.
Rechthebbenden: gepensioneerden en bruggepensioneerden:
berichten 24PS/96 ( VTO ), 28HR/2003 en 22HR/2004 (
gewone volledige loopbaanonderbreking )
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* Tele-alarm:
tegemoetkoming bedraagt 100€ of 8,33€ per gefactureerde
maand.
* Brillen/contactlenzen:
aankoop brilmontuur: 40,00€/ tussenkomst glazen:
30,00€/ contactlenzen: 70,00€
hernieuwingtermijn: 3 jaar voor + 18-jarigen.
* Tandverzorging/tandprothese/heelkunde/ Orthodontie
belangrijke en verscheidene tussenkomsten voorzien. Info
via GGC.
* Gehoorprothese:
tegemoetkoming in het persoonlijk aandeel en de
gehoorprothese.
* Logopedie:
tegemoetkoming van 10€ per behandeling
* Herstelverblijven:
Samenwerkingsovereenkomst met “Les Heures Claires” in
Spa, “ De Branding” in Wenduine, “Au Couvent des
Collines” in Ellezelles (sedert 01/02/05)
* Voetverzorging:
tegemoetkoming van 6,25€ per zitting
* Ziekenhuisopname ( algemeen, psychiatrisch,
revalidatie ):
1ste verpleegdag: RVV= 12,50€, niet RVV = 35,00€
volgende dagen: RVV= 13,75€, niet RVV= 13,75€
(ten laste van de Kas der sociale solidariteit)
* Orthopedische schoenen en zolen:
er is een tegemoetkoming naargelang de aard van de
aandoening.
* Medisch Materieel:
er zijn belangrijke tussenkomsten voor de aankoop of huur
van medisch materieel, na goedkeuring van het GGC.
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* Incontinentiemateriaal:
een tegemoetkoming van 407,51€ is mogelijk ( o.a. indien
ten minste 4 maanden op 12 thuisverpleging met
instemming adviserend geneesheer ). Wordt éénmaal in een
periode van 12 maanden uitbetaald, wordt jaarlijks
geïndexeerd
* Synthesemateriaal:
RVV = 75% van het verschil tussen de vraagprijs en de
tegemoetkoming K.G.V., waarbij het persoonlijk aandeel niet
meer dan 75,00€ mag bedragen. Niet RVV: persoonlijk
aandeel niet meer dan 150,00€
* Viscerosynthesemateriaal:
RVV = 70% van het persoonlijk aandeel rechthebbende.
Niet RVV= 60%
* Vergoeding bij overlijden:
gerechtigde op een rustpensioen: laatste bruto rustpensioen
met een maximum van 2046,76€ ( januari 2005 )
bij overlijden echtgeno(o)t(e) of kind ten laste van de kas
sociale werken of een overlevend gerechtigde kas sociale
werken wordt een vast bedrag van 745,00€ uitbetaald
*Hulp bij brand en overstroming
De gift bestaat uit een vast bedrag van 750€ vermeerderd
met 75€ per persoon die met de rechthebbende
samenwoont. Aanvraag via de maatschappelijk assistent(e)
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GEWESTELIJKE GENEESKUNDIGE CENTRA
De contactgegevens van de GGC zijn terug te vinden op de
aansluitingskaart die elke rechthebbende ontvangt.
Naast de gewone telefoonnummers zijn er ook nog een
aantal groene telefoonnummers.
Deze nummers zijn gratis en zijn enkel te bereiken via
uw privé-telefoon.

G.G.C
Brugge
Brussel
(Nederlandstalig)
Hasselt
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GROEN NUMMER
0800/95483
0800/95480
0800/95481
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DE SOCIALE KANTONS IN VLAANDEREN
KANTON

Aalst

Antwerpen

Brugge

Brussel
Gent
Hasselt

Kortrijk
Leuven

Mechelen
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ZITDAGEN

Aalst station

donderdag
09.00-12.00
Geraardsbergen station
2de + 4de woensdag
14.00-16.00
Antwerpen GGC
dinsdag
09.30-12.00
St.Niklaas station
2de donderdag
09.30-11.30
Brugge station
dinsdag
09.30-11.30
Oostende station
1ste + 3de donderdag
09.30-11.00
Brussel GGC
dinsdag
09.00-12.00
Gent Gandon Center Gebouw C
vrijdag
09.00-12.00
Aarschot station
3de donderdag
09.45-11.00
Hasselt G.G.C
dinsdag
09.15-12.15
Mol station
2de donderdag
09.30-11.30
Kortrijk station
dinsdag
13.30-15.30
Landen station
1ste donderdag 10.00-12.00
Leuven station
vrijdag
10.00-12.00
Tienen station
1ste + 3de donderdag
14.00-16.00
Dendermonde
2 de vrijdag
09.45-11.30
Lier station
1ste vrijdag
09.45-11.00
Mechelen OL
donderdag
09.00-12.00

TEL.

09/242630
09/2426685
03/2042889
03/2295869
050/302495
050/304095
02/2246398
09/2412484
03/2295717
011/298022
011/296297
056/263198
011/296733
016/212344
016/212533
09/2426188
03/2295507
015/402383
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INHOUDING OP PENSIOENEN
1. Gewone inhouding naar rata van het inkomen ( aan
de overheid verschuldigde belasting en
inhoudingen mutualiteit )
2. De begrafenisvergoeding
3. Het Spoor
4. De solidariteitsbijdrage
5. Het reservefonds
1. GEWONE INHOUDING OP HET INKOMEN
A. Kas I Geneeskundige verzorging van de NMBS (RIZIV).
Zonder gezinslast:
• Minder dan 1.137,08€ = geen inhouding
• Tot 1.178,92€ = 41,02*(Brutopensioen1.137,08€)/41,02
• Meer dan 1.178,93€ = 3,55% inhouding
Met gezinslast:
• Minder dan 1.347,61€ = geen inhouding
• Tot 1.397,20€ = 48,62*(Brutopensioen1347,61€)/48,62
• Meer dan 1.397,21€ = 3,55% inhouding
B. Kas III Sociale Solidariteit
Een bijdrage van 0,83% op het brutobedrag vanaf 826,99€
Tot 820,13€ bruto geen afhoudingen
Van 820,14€ tot 826,98€ gedeeltelijke afhoudingen
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2. DE BEGRAFENISVERGOEDING
Een bijdrage van 0,5% wordt ingehouden op het bruto
bedrag van het rustpensioen ( Kas II ).
3. HET SPOOR
• Bruto pensioenbedrag tot 820,14€ = 0,30€
• Bruto pensioenbedrag boven 820,14€ = 0,50€
4. SOLIDARITEITSBIJDRAGE
Waarvoor dient de solidariteitsbijdrage?
Vanaf 1 januari 1995 wordt op pensioenen een bijkomende
afhouding ( de zogenaamde solidariteitsbijdrage ) uitgevoerd
naar analogie met de afhouding die sinds 1 april 1994 op de
wedden wordt toegepast. De bijdrage wordt afgehouden op
de vanaf 1 januari 1995 verschuldigde pensioenbedragen
met inbegrip van het op de eerste werkdag van de maand
januari 1995 uitbetaalde bedrag verschuldigd voor de
maand december 1994 ( vervallen termijn ).
Hoeveel bedraagt de solidariteitsbijdrage?
De bijdrage wordt berekend volgens een bepaalde formule,
maar mag niet meer bedragen dan 2% van het
maandbedrag.
De bijdrage volgt twee variante criteria:
• het globale bruto-inkomen dat een gepensioneerde
geniet
• de gezinstoestand van de gepensioneerde:
“alleenstaande”* of met “gezinslast”**
* vanaf pensioen van 1 208,76€ wordt bijdrage effectief
betaald (drempelbedrag vanaf september 05 )
**vanaf pensioen van 1 510,95€ wordt bijdrage effectief
betaald (drempelbedrag vanaf september 05 )
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Is de bijdrage belastbaar?
In tegenstelling tot het systeem van lonen en wedden, is
deze inhouding niet belastbaar!!!
De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het bruto
belastbaar bedrag = het bedrag dat overblijft nadat alle
inhoudingen op het bruto bedrag werden ingehouden.
Op welke inkomsten wordt de bijdrage geheven?
Worden in aanmerking genomen bij de berekening van de
afhouding:
• alle wettelijke, reglementaire of statutaire ouderdom-,
rust-, anciënniteit- of overlevingspensioenen (
inbegrepen de koloniale pensioenen ten laste van de
Schatkist en de invaliditeitspensioenen ) ongeacht hun
oorsprong, de periodiciteit van hun betaling of het feit
dat zij onder de vorm van een kapitaal werden
uitbetaald;
• de renten verworven door stortingen in het kader van
de wet van 28 mei 1971, d.w.z. de ouderdom- en
weduwerente;
• de aanvullende voordelen bedoeld als aanvulling op
een pensioen ongeacht de juridische oorsprong ervan (
individuele arbeidsovereenkomsten,
groepsverzekeringen, bedrijfspensioenen,…) en
ongeacht het feit dat ze periodiek of onder de vorm van
een kapitaal uitbetaald werden of worden;
• de pensioenen en of voordelen uitgekeerd door
buitenlandse internationale uitbetalingsorganismen.
Welke inkomsten zijn vrijgesteld?
Volgende voordelen vallen buiten dit toepassingsgebied:
• arbeidsongevallenrenten
• vergoedingspensioenen van oorlog- en vredestijd
• oorlog- of mobilisatierenten
• vakantiegeld
• aanvullend vakantiegeld
5. HET RESERVEFONDS
Ieder verzekerde is wettelijk verplicht bij te dragen aan het
reservefonds.
Voor 2005 bedroeg de bijdrage 14€ ( deze bijdrage is
variabel ).
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VERKEERSVOORDELEN BINNENVERKEER
Vrijkaart:
Een BENELUX-vrijkaart wordt toegekend aan de
rechthebbenden op een statutair rustpensioen die ten
minste 11 jaar dienstanciënniteit tellen, waarvan ten minste
10 jaar als statutair.
De anciënniteitvoorwaarde geldt niet voor bedienden die
wegens een arbeidongeval of beroepsziekte de maatschappij
vroegtijdig hebben verlaten.
Legitimatiebewijzen en vrijbiljetten:
• in het jaar van opruststelling behoudt de bediende de
hem voor dat jaar toegekende legitimatiebewijzen en
vrijbiljetten
• het jaar volgend op de opruststelling worden de
legitimatiebewijzen en vrijbiljetten berekend op basis
van de dienstanciënniteit en de samenstelling van het
gezin
1. De bedienden die een volledige loopbaanonderbreking
genieten ( 28HR/2003, 22HR/2004 ) in het kader van de
vertrekmaatregelen rangen 7,8,9 behouden hun recht op
voordelen BENELUX.
2. Bedienden met verlof ter voorbereiding van opruststelling
( 24PS/96 ) behouden hun recht op voordelen BENELUX
3. De samenwonende partner van de gepensioneerde
bediende heeft recht op biljetten binnenverkeer wanneer
er een verklaring is van “wettelijke samenwoning”. Men
moet ten minste 2 jaar samenwonen. ( 19PS/2000 )
Een kopie van de verklaring van “wettelijke
samenwoning” en een uittreksel uit het
bevolkingsregister zijn verreist.
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TABEL VERKEERSVOORDELEN ( 62P/1991 )
Dienstanciënniteit
1. bediende alleen
2. bediende met
echtgenote
3. bediende met kind
( met of zonder
echtgenote )
4. overlevende echtg.
( zonder kind )
5. overlevende echtg.
( met kind)
6. wees
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510- 15+
10j. 15
16 32 40
12 24 32
12

18

24

12

24

32

12

18

24

12

24

32
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VERKEERSVOORDELEN INTERNATIONAAL
Internationale FIP-verminderingskaart:
De gepensioneerde statutaire bediende, en de leden van zijn
gezin/de “wettelijk samenwonende” partner, die gedurende
zijn actieve loopbaan FIP-verkeersvoordelen heeft genoten
en ten minste 11 jaar effectieve dienst, waarvan ten minste
10 jaar statutair, heeft op het ogenblik van zijn
oppensioenstelling.
Deze kaart geeft recht op vermindering tegen het
verminderingstarief en de netten vermeld op de kaart zelf.
Internationale FIP-vrijbiljetten:
1. 3 maanden volgend op de oppensioenstelling:
recht op de FIP-vrijbiljetten waarop men aanspraak kan
maken op de laatste werkdag, of de laatste dag van het
verlof ter voorbereiding van opruststelling.
2. termijn van 3 maanden wordt op 9 maanden
gebracht
wanneer het personeelslid 10 jaar recht heeft gehad op de
FIP-voordelen ( geen tijdslimiet voor vroegtijdig
gepensioneerden wegens beroepsziekte of arbeidsongeval )
3. 45 maanden volgend op de oppensioenstelling:
één bijkomend vrijbiljet per FIP-net onder de voorwaarden
van punt 2
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VRIJBILJETTEN INTERNATIONAAL
• Toegekend aan de gepensioneerde, echtgeno(o)t(e)
weduwe of weduwnaar, gezinsleden
• De wettelijk samenwonenden en de kinderen van deze
laatste worden uitgesloten van het voordeel
Land

Gepens. Echtg./
wed.
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bulgarije ( BDZ )
Frankrijk ( SNCF )
Griekenland ( CH )
Groot-Brittanië ( ATOC )
Ierland ( CIE )
Italië ( FS )
Joegoslavië ( JZ )
Kroatië ( HZ )
Macedonië ( CFARYM )
Noord-Ierland ( NIR )
Oostenrijk ( OeBB )
Portugal ( CP )
Roemenië ( SNCFR )
Slovenië ( SZ )
Slowakije ( ZSR )
Spanje ( RENFE )
Tsjechië ( CD )
Zwitserland ( BLS ) BernLötschberg-Simplon
Zeevaartmaatschappijen
Frankrijk-Groot1
1
Brittannië
Ierland-Groot-Brittannië
2
2
Nederland-Groot2
2
Brittannië
• voor het invalide kind, zonder leeftijdsgrens
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1*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
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TREINEN AAN GUNSTPRIJS
Eurostar, Thalys en TGV Brussel-Frankrijk
Alle begunstigden op verkeersvoordelen in binnenverkeer
kunnen op vertoon van hun vrijkaart of hun vrijbiljetten in
binnenverkeer of hun internationale FIP-verminderingskaart
een gunstprijs bekomen op de hogesnelheidstreinen.
Reserveren is steeds verplicht.
Rijtuigklas voor Eurostar kan vrij worden gekozen indien
het biljet in België wordt aangekocht.
Een aangekocht biljet kan worden omgewisseld of
terugbetaald indien voor het vertrek van de trein de
gereserveerde plaats kan vrijgegeven worden.
Eurostartreinen:
Klasse BrusselLonden
(Ashford)
1
57,00€
2
28,50€

RijselLonden
(Ashford)
57,00€
28,50€

BrusselRijsel
8,80€
6,00€

Thalystreinen:
Een thalys-biljet aan het FIP-tarief volstaat.
Rijtuigklasse zelfde als deze die voorkomt op de
verkeersvoordelen.
Reserveren is verplicht, de plaatsen aan FIP-tarief zijn
beperkt.
• Via het tijdschrift “Het Spoor” worden de gunsttarieven
bij regelmaat gepubliceerd.
• Er is een jaarlijks weerkerende promotie voor Eurostar
“PALS voor Friends” waarbij aan gunsttarief biljetten
kunnen worden aangekocht voor reizen H/T voor
maximum 4 personen ( vrienden of kennissen ). Zie:
“Het Spoor”.
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FISCAAL
In onze huidige samenleving is de fiscaliteit een bijzonder
complex gegeven.
Door maatregelen van de overheid zijn er in de loop van de
jaren een aantal zaken bijgekomen die fiscaal aftrekbaar
zijn:o.a. pensioensparen, dienstencheques, PWA-cheques….
Ook voor de pensioenen moet onderscheid worden gemaakt
tussen enerzijds alleenstaanden en tweeverdieners en
anderzijds gehuwden-alleenverdieners. Ze zijn enerzijds
onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, anderzijds worden er
rekening gehouden met personen ten laste en de
vermindering voor echtgenoten met lage beroepsinkomsten.
! Pensioenen van gehuwdenalleenverdieners
Wanneer de echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten
persoonlijke beroepsinkomsten heeft die uitsluitend bestaan
uit pensioenen, renten of ermee gelijkgestelde inkomsten
waarvan het bedrag niet hoger is dan 105€ netto per maand
(belastingsaangifte 2005 ) wordt de echtgenoot beschouwd
als een gehuwden-alleenverdiener.
Gezien de complexiteit van de fiscaliteit raden wij u aan
beroep te doen op deskundig advies ( o.a. de bestendige
secretarissen ) bij het invullen en berekenen van uw
belastingsaangifte.
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AANGIFTE OVERLIJDEN
Men is bij wet verplicht het overlijden van een persoon aan
te geven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Normaal
wordt dit door de begrafenisondernemer gedaan.
Nodige documenten: overlijdensaangifte,
identiteitskaart van de overledene, huwelijksboekje
(indien nodig)
Via het bindingsstation in te leveren documenten
Gepensioneerde NMBS laat weduwe(naar) na:
1. legitimatiebewijs kosteloze reizen, vrijkaart BENELUX
en FIP-kaart van de overledene
2. uittreksel overlijdensakte ( 4 exemplaren )
3. uittreksel huwelijksakte
4. originele factuur begrafeniskosten
5. bewijs van samenwoning
6. sis-kaart, kleefvignetten en aansluitingskaart van de
overledene
Gepensioneerde NMBS laat geen weduwe(naar) of
wees/wezen na:
1. legitimatiebewijs kosteloze reizen, vrijkaart BENELUX
en FIP-kaart van de overledene
2. uittreksel overlijdensakte ( 3 exemplaren )
3. originele factuur begrafeniskosten op naam van de
gerechtigde die de kosten heeft betaald ( getekend voor
voldaan)
4. sis-kaart, kleefvignetten en aansluitingskaart van de
overledene
5. erfrechtverklaring ( gemeentebestuur ) en volmachten
andere gerechtigden voor storten begrafenisvergoeding
en andere kosten. Indien alles via notaris verloopt,
vervalt het voorgaande.
Echtgenote gepensioneerde NMBS laat gepensioneerde
NMBS na:
1. legitimatiebewijs kosteloze reizen, vrijkaart BENELUX
en FIP-kaart van de overledene
2. uittreksel overlijdensakte ( 3 exemplaren )
3. originele factuur begrafeniskosten
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4. bewijs van samenwoning
5. sis-kaart, kleefvignetten en aansluitingskaart van de
overledene
Echtgenote gepensioneerde NMBS laat niemand na
1. legitimatiebewijs kosteloze reizen, vrijkaart BENELUX
en FIP-kaart van de overledene
2. uittreksel overlijdensakte ( 3 exemplaren )
3. sis-kaart, kleefvignetten en aansluitingskaart van de
overledene
4. erfrechtverklaring ( gemeentebestuur ) en volmachten
andere gerechtigden voor storten begrafenisvergoeding
en andere kosten. Indien alles via notaris verloopt,
vervalt het voorgaande.

SUCCESSIERECHTEN
Vlaanderen heeft sinds 1 januari 1997 een eigen wetgeving
betreffende successierechten. Het successierecht is een
belasting verschuldigd op de waarde van alle ( roerende en
onroerende ) goederen die uit de nalatenschap van de
overledene worden verkregen.
Iedereen die een ‘erfenis’ uit de eigendom van een erflater
ontvangt moet deze belasting betalen.
Binnen een termijn van 5 maanden is men verplicht bij de
administratie van de belastingen aangifte te doen.
!!! De financiële instellingen zijn verplicht bij overlijden van
één van hun klanten de betrokken rekeningen te blokkeren.
CODENUMMERS PENSIOENEN
PostPost/bankBetekenis
Assignatie Rekening
A
Nummer
pensioendossier
B
Nationaal nummer
C
Bindingsstation (code)
D
Boekhoudstation (code)
E
Soort betaling (
1=vooraf, 2= einde
termijn )
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F

A

G
H

B

I

C

J

D

K

E

L

F

M

G

N

H

O

F

P

G

Q

H

R

I

S

J

T

K

U
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Betaalmaand MMJJ (
maand/jaar )
Index van toepassing op
pensioen
Bruto bedrag lopende
maand
Totaal der afhoudingen
lopende maand
Belastbaar bedrag
lopende maand
Voorheffing lopende
maand
Bruto bedrag lopend
jaar
Totaal der afhoudingen
lopend jaar
Belastbaar bedrag
lopend jaar
Bruto bedrag vorige
jaren
Totaal der afhoudingen
vorige jaren
Belastbaar bedrag
vorige jaren
Voorheffing op alle
regelingen
Som van de elementen
die het belastbare
bedrag niet beïnvloeden
vb wintertoelage
Totaal terugbetaling
geneeskundige kosten
samen met pensioen
assignatiekosten
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NUTTIGE ADRESSEN

E-mailadressen: voornaam.naam@acod-spoor.be
Acod-gewesten
Antwerpen

Ommeganckstraat 47-49
2018 Antwerpen
Tel.:03/232.84.03
Fax: 03/233.48.44

Bestendig secretaris Rudi Dils
s
Congresstraat 17-19
Brussel
1000 Brussel
Tel. : 02/224.64.73
Fax : 02/226.13.14

Bestendig secretaris Ludo Sempels
Propagandasecretaris Dirk Plas
Maria Theresiastraat 121
Leuven
3000 Leuven
Tel. : 016/22.31.28
Fax : 016/29.12.99

Bestendig secretaris Benny Willems
Koningin Astridlaan 45
Limburg
3500 Hasselt
Tel.: 011/30.09.81
Fax: 011/30.09.61

Propagandasecretaris Roland Meyers
Stationsstraat 50
Mechelen

2800 Mechelen
Tel.: 015/41.07.00
Fax 015/41.99.80

Bestendig secretaris Marcel Vertongen
Bagattenstraat 158-160
Oost-Vlaanderen
9000 Gent
Tel. : 09/241.21.69
Fax 09/269.93.34

Bestendig secretaris Jozef Cnudde
Propagandasecretaris Rudy De Feyter
St.-Amandsstraat 112
West-Vlaanderen
8800 Roeselare
Tel. : 051/20.72.68
Fax : 051/22.05.81

Bestendig secretaris
Propagandasecretaris Marc Stals
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NATIONAAL SECRETARIAAT
Acod sector
spoor

Voorzitter
Nationaal
Secretaris

Fontainasplein 9-11 1000
Brussel
Tel. 02/508.58.11
Fax : 02/508.58.18
e-mail:
vlaams.secretariaat@acodspoor.be
Jos Digneffe
02/508.58.08
Jos Van Herck
02/508.58.16
Jean Pierre Goossens
02/508.59.28
Rudy Verleysen
02/508.58.14

WEBSITE ACOD :
http://www.acod-spoor.be
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