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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

PENSIOENWETGEVING IN DE PROFITSECTOR
BASISINZICHT PENSIOENWETGEVING

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Je weet hoe de aanvragen van pensioenen moeten gebeuren, welke de concrete soorten pensioen zijn, en de juiste informatie die je kunt meegeven.

Introductie
Een korte praktijkgerichte basisopleiding voor personen die met vragen omtrent de pensioenwetgeving geconfronteerd worden.

Deze opleiding gaat door als interactieve webinar! In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandel je er online binnen.
Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof je fysiek in de zaal aanwezig bent.
Je interageert met je trainer en met je medetrainees. En krijgt meteen antwoord op jouw vragen.
Onwennig met technologie?
Hoeft niet: de software die je van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar je om vraagt.
Wees Corona te slim af. Boek nu bij Syntra West, waar het virus geen spelbreker meer is.
Vragen? Collega Sofie zorgt voor antwoorden (mail sofie@syntrawest.be of bel 078 35 36 53).

Omschrijving
De pensioenmaterie is behoorlijk complex geworden waardoor het moeilijk is om op vragen betreffende pensioenproblematiek een adequaat antwoord te geven.
Medewerkers hebben daarom vaak nood aan een overzicht van de pensioenwetgeving. Het is niet altijd mogelijk om daarvoor langlopende opleidingen te volgen. In
deze context is deze opleiding bedoeld om medewerkers, die op regelmatige basis vragen krijgen over pensioenen een basisinzicht te geven. Hierbij leert u de
materie van pensioenen op een sterk praktijkgerichte manier doorgronden.
De lessen concentreren zich vooral op concrete problemen waar u mee geconfronteerd wordt, zoals hoe de aanvragen van pensioenen moeten gebeuren, welke de
concrete soorten pensioen zijn, en de juiste informatie die u kan meegeven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Basisopleiding voor personen die meer informatie wensen te krijgen omtrent de pensioenwetgeving.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

PROGRAMMA
De verschillende pensioenpijlers voor zelfstandigen en bedienden
Verschil tussen Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (voormalig voltijds brugpensioen) en pensioen
Wanneer kan men met pensioen gaan?
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Hoe moet het pensioen aangevraagd worden?
Welke jaren tellen mee voor mijn loopbaan?
Wat zijn gelijkgestelde dagen?
Heb ik recht op een gezinspensioen?
Hoe ziet een pensioenberekening er uit? Bruto en netto: waarmee wordt rekening gehouden? Moet ik nog belastingen betalen?
Hoe en wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?
Heb ik recht op vakantiegeld?
Wordt het pensioen geïndexeerd? Wanneer?
Zijn er afgeleide pensioenrechten?
Wat is een overlevingspensioen?
Kan ik een pensioen verkrijgen van mijn ex?
Mag ik nog wat bijverdienen?
Moet ik mijn werkgever verwittigen?

DOCENT
Dit lessenpakket wordt dan ook gedoceerd door een expert met ruime praktijkervaring:
Bruno Vanoverbeke, pensioenadviseur CM Zuid-West Vlaanderen
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