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Mededeling  CBFA_2010_32  dd.  21 december 2010 
 

Gestandaardiseerde presentatiewijze van de jaarlijkse pensioenfiche, zoals 
bedoeld in artikel 26, §§ 1, 5 en 9 van de WAP 

Toepassingsveld: 

Pensioeninstellingen en inrichters onderworpen aan de WAP 

Samenvatting/Doelstelling: 

Op grond van artikel 26, §9 van de WAP kan de CBFA een gestandaardiseerde 
presentatiewijze bepalen voor de in artikel 26 bedoelde mededelingen, waaronder de jaarlijkse 
pensioenfiche. In deze mededeling zet de CBFA haar verwachtingen omtrent deze 
gestandaardiseerde presentatiewijze uiteen.  
  
Pensioeninstellingen en inrichters worden aangemoedigd om gebruik te maken van een 
uniforme pensioenfiche.  Deze fiche bestaat uit twee delen, een uniform voorblad en een 
bijlage.  Het uniform voorblad is identiek voor alle pensioenregelingen ongeacht hun aard en 
ongeacht de aard van de inrichter en de pensioeninstelling. De bijlage kan door de 
pensioeninstelling en de inrichter vrij worden ingevuld, rekening houdend met de specifieke 
aard van de pensioenregeling. De modellen voor het uniforme voorblad zijn als bijlage bij deze 
mededeling gevoegd.  
 
Het gebruik van de uniforme pensioenfiche wordt in een eerste fase niet verplicht gesteld. 
Inrichters en Pensioeninstellingen worden wel verzocht om eventuele problemen die hen ervan 
weerhouden om gebruik te maken van de uniforme pensioenfiche, aan de Commissie mede te 
delen. 

 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Op grond van artikel 26, § 1 van de WAP is de pensioeninstelling, of de inrichter indien deze daarom 
verzoekt, ertoe gehouden om aan de aangeslotenen met uitzondering van de rentegenieters jaarlijks een 
pensioenfiche mee te delen. De pensioenfiche bevat een overzicht van de individuele pensioenrechten 
van de aangeslotenen, waaronder de verworven reserves en prestaties.  

Op grond van artikel 26, § 5 geldt de verplichting tot mededeling van een jaarlijkse pensioenfiche ook 
voor: 

- de pensioeninstelling waarnaar de reserves na uittreding werden overgedragen bij toepassing van 
artikel 32, § 1, 2°; 

- de pensioeninstelling die door een werknemer wordt aangeduid overeenkomstig artikel 33 van de 
WAP (de zgn. individuele voortzetting). 

Op grond van artikel 26, § 9 van de WAP kan de CBFA een gestandaardiseerde presentatiewijze bepalen 
voor de in artikel 26 bedoelde mededelingen. 

In deze mededeling zet de CBFA haar verwachtingen omtrent deze gestandaardiseerde presentatiewijze 
uiteen. 
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Pensioeninstellingen en inrichters worden aangemoedigd om gebruik te maken van een uniforme 
pensioenfiche. Deze fiche bestaat uit twee delen, een uniform voorblad en een bijlage. Het uniform 
voorblad is identiek voor alle pensioenregelingen ongeacht hun aard en ongeacht de aard van de 
inrichter en de pensioeninstelling. De bijlage kan door de pensioeninstelling en de inrichter vrij worden 
ingevuld, rekening houdend met de specifieke aard van de pensioenregeling.  

Het gebruik van de uniforme pensioenfiche wordt in een eerste fase niet verplicht gesteld. Inrichters en 
Pensioeninstellingen worden wel verzocht om eventuele problemen die hen ervan weerhouden om 
gebruik te maken van de uniforme pensioenfiche, aan de Commissie mede te delen. 

Uniform voorblad 

De pensioeninstellingen die gebruik maken van de uniforme pensioenfiche, dienen gebruik te maken van 
de modellen die als bijlage bij deze mededeling zijn gevoegd. Er gelden afzonderlijke modellen voor: 

- actieve aangeslotenen; 

- uitgetreden aangeslotenen (de zgn. slapers); 

- aangeslotenen bij een onthaalstructuur; 

- overeenkomsten gesloten met een pensioeninstelling die de totale winst verdeelt en de kosten beperkt 
(art. 32, § 1, 2° WAP); 

- overeenkomsten gesloten met een pensioeninstelling op grond van artikel 33 van de WAP (de zgn. 
individuele voortzetting). 

Pensioeninstellingen en inrichters die gebruik maken van de uniforme pensioenfiche dienen: 

- het logo van uniforme pensioenfiche te gebruiken. Dit wordt links bovenaan de fiche geplaatst. Naast 
het logo wordt het jaar vermeld waarop de pensioenfiche betrekking heeft; 

- de bewoordingen van de modellen te gebruiken, tenzij anders vermeld in de toelichting bij de 
rubrieken. 

De uniforme pensioenfiche dient alle rubrieken van de bijgevoegde modellen te omvatten en dient zich 
tevens tot die rubrieken te beperken. Ook dient de volgorde van de rubrieken te worden gerespecteerd. 

De overige vormelijke aspecten (lettertype, vormgeving, vermelding bedrijfslogo, ...) kunnen vrij door de 
pensioeninstelling of inrichter worden bepaald, zonder dat dit er mag toe leiden dat de gegevens niet 
langer op één pagina kunnen worden weergegeven.   

Toelichting bij de rubrieken 

Deze toelichting heeft betrekking op het model voor actieve aangeslotenen, maar geldt mutatis mutandis 
voor de overige modellen. 

Berekeningsgegevens 

Hier worden variabele elementen vermeld bedoeld in artikel 26, § 1, 3° WAP. Het zijn de elementen die  
rekening houdend met de kenmerken van de pensioenregeling worden gebruikt bij de berekening van de 
verworven reserves en prestaties, bijvoorbeeld het loon, de diensttijd en de burgerlijke staat. 

Berekeningsdatum 

Hier wordt de datum vermeld waarop de gegevens op de pensioenfiche werden berekend. Dit betekent 
dat bij de berekening gebruik werd gemaakt van de waarde van de variabele elementen op die datum, 
rekening houdend met de bepalingen daaromtrent in het pensioenreglement. 

Pensioeninstelling  

Hier wordt de naam van de pensioeninstelling vermeld, gevolgd door het codenummer bij de CBFA.  

Andere wettelijk verplicht gestelde vermeldingen krachtens de WIBP of de Controlewet kunnen eveneens 
hier worden vermeld of elders op het voorblad. 
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<Werkgever> <Sector> 

Zo de inrichter een werkgever is wordt in de eerste kolom het woord "werkgever" vermeld en in de 
tweede kolom de officiële en volledige naam van de werkgever, gevolgd door het ondernemingsnummer. 

Zo het een sectoraal pensioenstelsel betreft wordt in de eerste kolom het woord "sector" vermeld en in de 
tweede kolom het nummer en de benaming van het paritair comité of subcomité waarvoor het 
pensioenstelsel geldt. 

Geraamd aanvullend pensioen op <xx> jaar bij een verdere aansluiting tot die leeftijd 

Hier wordt het geraamd rustpensioen vermeld in de veronderstelling dat de aangeslotene zijn loopbaan 
bij de werkgever verderzet tot op de pensioenleeftijd en ook de pensioentoezegging tot die datum 
ongewijzigd wordt verdergezet. 

Voor zover de pensioentoezegging betrekking heeft op de uitbetaling van een rente wordt het bedrag van 
de rente vermeld en de periodiciteit.  

De voor deze raming te gebruiken parameters zijn deze die zijn vermeld in artikel 26, § 6.   

Voor wat de parameters en hypothesen betreft die niet worden vermeld in artikel 26, § 6 beveelt de 
Commissie aan om: 

- te veronderstellen dat het tewerkstellingspercentage tot op de eindleeftijd constant blijft, behoudens in 
de gevallen waarin de vermindering van de arbeidsprestaties van tijdelijke aard is (bijvoorbeeld 
ouderschapsverlof). Hetzelfde geldt voor schorsingen van de arbeidsovereenkomst;  

- de raming door te voeren op de leeftijd van 65 jaar, behoudens bij pensioentoezeggingen die 
uitdrukkelijk voorzien in een andere pensioenleeftijd; 

- bij pensioentoezeggingen van het type vaste prestaties rekening te houden met het loon, de 
gezinstoestand en desgevallend het (geschatte) niveau van het wettelijk pensioen op de berekenings-
datum. Er wordt bijgevolg verondersteld dat het loon van de aangeslotene niet verder toeneemt. 

Voor wat de uitgetreden aangeslotenen, de onthaalstructuren, en de contracten bij een pensioeninstelling 
die de totale winst verdeelt en de kosten beperkt betreft, beveelt de Commissie aan te veronderstellen 
dat de reserves bij de pensioeninstelling worden gelaten tot op de eindleeftijd en dat er geen verdere 
premiestortingen worden verricht. 

Voor wat de contracten op grond van artikel 33 WAP (individuele voortzetting) betreft, beveelt de 
Commissie aan te veronderstellen dat het contract tot op de pensioenleeftijd wordt verdergezet en dat 
ook de premies tot op dat ogenblik verder betaald worden. Bij contracten met vrije premiestorting wordt 
verondersteld dat de premie van het vorige jaar ongewijzigd wordt doorbetaald.  

De Commissie beveelt aan om de gebruikte parameters en hypothesen te vermelden in de bijlage. 

Aanvullend pensioen op <xx> jaar op basis van de huidige aansluitingsduur 

Dit gegeven stemt overeen met de verworven prestatie.  

Volgens artikel 26, § 1, 2° dient geen verworven prestatie te worden vermeld bij pensioentoezeggingen 
van het type vaste bijdragen zonder tariefgarantie. Het betreft pensioentoezeggingen waarbij er geen 
eindkapitaal noch een rendement wordt gewaarborgd (door de pensioeninstelling of de inrichter) en 
waarbij de prestatie op eindleeftijd dus per definitie niet vaststelbaar is. Bij dergelijke pensioentoe-
zeggingen dient geen bedrag te worden opgegeven. In dat geval wordt volgende zin in het overeen-
stemmende veld vermeld: "Niet van toepassing bij pensioenplannen zonder gewaarborgd rendement en 
gewaarborgd eindkapitaal". 

Voor zover de pensioentoezegging betrekking heeft op de uitbetaling van een rente wordt het bedrag van 
de rente vermeld en de periodiciteit.  

Opgebouwd aanvullend pensioen op <dd/mm/eejj> 

Hier wordt het hoogste van volgende bedragen vermeld: 

- de verworven reserve; 

- de rendementswaarborg berekend overeenkomstig artikel 24 van de WAP. 
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Overlijdensdekking  

Hier wordt het bedrag vermeld dat aan de begunstigde(n) zal worden uitgekeerd indien de aangeslotene 
overlijdt. Zo er meerdere begunstigden zouden zijn (bv. erfgenamen) dient enkel het globale bedrag te 
worden vermeld.  

Indien er voor een aangeslotene geen overlijdensdekking bestaat, wordt als bedrag "0,00 €" vermeld. 

Voor zover de pensioentoezegging betrekking heeft op de uitbetaling van een rente wordt het bedrag van 
de rente vermeld en de periodiciteit. 

Specifieke overlijdensdekkingen in het voordeel van kinderen (wezenrenten) worden niet bedoeld in deze 
rubriek. 

Contactgegevens 

De contactgegevens van de personen of diensten waar de aangeslotene nadere inlichtingen kan 
bekomen en/of een kopie van het pensioenreglement kan opvragen vermelden tenminste de naam van 
de contactpersoon of dienst en een telefoonnummer. Naar keuze van de pensioeninstelling of de inrichter 
kunnen bijkomende contactgegevens worden toegevoegd (bv. e-mailadres). 

Bijlage 

De bijlage bevat ten minste alle wettelijk opgelegde gegevens die niet op het voorblad worden vermeld.  
Het betreft:  

 het actueel financieringsniveau;  

 het bedrag van de verworven reserves voor zover het bedrag van de rendementswaarborg het bedrag 
van de verworven reserves overschrijdt; 

 het bedrag van de verworven reserves van het vorige jaar; 

 de datum van opeisbaarheid van de verworven prestaties, voor zover deze niet volledig blijkt uit de 
gegevens op het voorblad; 

 ten minste om de vijf jaar het geraamd bedrag van het aanvullend pensioen uitgedrukt als een 
maandelijkse rente, voor aangeslotenen vanaf de leeftijd van 45 jaar; 

 de identificatie van de inrichter voor zover deze niet op het voorblad voorkomt (sectorale 
pensioenstelsels). 

Daarnaast zijn er een aantal gegevens die niet wettelijk verplicht zijn, maar waarvan de vermelding wordt 
aanbevolen, omwille van hun grote informatiewaarde voor de aangeslotene. Het betreft: 

 informatie over de begunstiging in het kader van de overlijdensdekking; 

 De Commissie beveelt aan om volgende vermelding in de bijlage van de pensioenfiche op te nemen: 

 "Het pensioenreglement bevat de algemene bepalingen die de volgorde vaststellen van begunstiging 
in geval van overlijden. Het pensioenreglement kan de mogelijkheid bieden om af te wijken van deze 
algemene lijst. In dat geval kan u de begunstigde bij naam aanduiden. Indien u de begunstigde bij 
naam heeft aangeduid, kan het nuttig zijn om na te gaan of deze nog overeenstemt met uw huidige 
persoonlijke situatie.” 

 Indien de aangeslotene een welbepaalde persoon heeft aangeduid als begunstigde en indien de 
opsteller van de pensioenfiche kennis heeft van de identiteit van de begunstigde, verdient het de 
voorkeur om de identiteit van de begunstigde te vermelden. 

 informatie over de fiscaliteit van de pensioenuitkering; 

 De Commissie beveelt aan om informatie over de fiscale behandeling van de pensioenuitkeringen in 
de bijlage te vermelden. Voor zover de pensioenregeling voorziet in de betaling van een pensioen-
kapitaal wordt aanbevolen om volgende vermelding in de bijlage op te nemen: 

 "De bedragen die worden vermeld op het voorblad zijn brutobedragen. Wanneer het aanvullend 
pensioen of de overlijdensdekking worden uitgekeerd, worden hiervan bedrijfsvoorheffing, een 
bijdrage voor het RIZIV en een solidariteitsbijdrage afgehouden. Deze inhoudingen vertegen-
woordigen binnen de thans geldende wetgeving samen ongeveer <...> % van het brutokapitaal.  
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 Het bedrag dat u effectief zal ontvangen wordt bepaald door de fiscale wetgeving die van kracht zal 
zijn op het ogenblik dat uw aanvullend pensioen of de overlijdensdekking wordt uitbetaald." 

 het bedrag van de werknemersbijdragen en werkgeversbijdragen die werden gestort ter financiering 
van het aanvullend pensioen, met aanduiding van de referteperiode waarop de bedragen betrekking 
hebben.  

Tenslotte kan de bijlage om het even welke andere informatie bevatten, naar keuze van de betrokken 
pensioeninstelling en/of inrichters. 

Hoogachtend, 

De Voorzitter, 

Jean-Paul SERVAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen : - CBFA_2010_32-1 / Model Pensioenfiche - actieve aangeslotene; 
 - CBFA_2010_32-2 / Model Pensioenfiche - uitgetreden aangeslotene; 
 - CBFA_2010_32-3 / Model Pensioenfiche - onthaalstructuur; 
 - CBFA_2010_32-4 / Model Pensioenfiche - overgedragen reserves; 
 - CBFA_2010_32-5 / Model Pensioenfiche - individuele voortzetting. 

http://www.cbfa.be/nl/ap/wn/pdf/cbfa_2010_32-1.docx
http://www.cbfa.be/nl/ap/wn/pdf/cbfa_2010_32-2.docx
http://www.cbfa.be/nl/ap/wn/pdf/cbfa_2010_32-3.docx
http://www.cbfa.be/nl/ap/wn/pdf/cbfa_2010_32-4.docx
http://www.cbfa.be/nl/ap/wn/pdf/cbfa_2010_32-5.docx


<eejj>  

 

<naam aangeslotene> 
<adres aangeslotene> 

 

 

 

 

Pensioeninstelling: <naam + codenummer pensioeninstelling>  

<Werkgever> <sector>: <naam + ondernemingsnr. werkgever > <naam + nummer paritair (sub)comité> 

Pensioenplan:  <benaming pensioenplan> 

Pensioentoezegging van het type <vaste prestaties> <vaste bijdragen> <cash 
balance> 

 Brutobedragen  

Geraamd aanvullend pensioen op <xx> jaar bij een verdere aansluiting 
tot die leeftijd 

<...............,..> €  
[ per <periodiciteit>] 

Dit is een raming van het bedrag dat u zal ontvangen indien u tot op de leeftijd van 
<xx> jaar <in dienst blijft bij uw werkgever> <actief blijft in de sector> en het 
pensioenplan tot die leeftijd ongewijzigd wordt verdergezet. 

 

Aanvullend pensioen op  <xx> jaar op basis van de huidige 
aansluitingsduur 

<...............,..> € 
[ per <periodiciteit>] 

Dit is het bedrag dat u zal ontvangen op grond van de huidige aansluitingsduur op 
voorwaarde dat u het al opgebouwd aanvullend pensioen tot op de leeftijd van 
<xx> jaar bij de pensioeninstelling laat staan. Dit bedrag wordt de "verworven 
prestatie" genoemd. 

<Niet van toepassing bij 
pensioenplannen zonder 
gewaarborgd rendement en 
gewaarborgd eindkapitaal>  

Opgebouwd aanvullend pensioen op  <dd/mm/eejj> <...............,..> € 
 

Dit  is  het  bedrag  dat  vandaag  voor  u  werd  opgebouwd  en  dat  u  in  geval  van  
uitdiensttreding kan overdragen naar een andere pensioeninstelling. 

 

Overlijdensdekking  
 

<...............,..> € 
[ per <periodiciteit>] 

Dit is het bedrag dat aan de begunstigde(n) zal worden uitbetaald indien u in de 
loop van <eejj> overlijdt, op voorwaarde dat u op het ogenblik van uw overlijden 
nog <in dienst bent bij uw werkgever> <actief bent in de sector>. 

 

 
Voor vragen over uw aanvullend pensioen kan u contact opnemen <persoon of dienst> op het nummer 
<telefoonnummer> [of via <alternatief contactgegeven>]   
 
U kan <het pensioenreglement> <de pensioenovereenkomst> opvragen bij <persoon of dienst> op het nummer 
<telefoonnummer> [of via <alternatief contactgegeven>]  
 

Bij de berekening van onderstaande bedragen werd rekening 
gehouden met volgende gegevens: 

 
<variabele elementen> 

 

  
Alle bedragen werden berekend op datum van 
<dd/mm/eejj> 

Pensioenfiche 
actieve aangeslotene 

 



<eejj>  

 

<naam aangeslotene> 
<adres aangeslotene> 

 

 

 

 

Pensioeninstelling: <naam + codenummer pensioeninstelling> 

<Werkgever> <sector>: <naam + ondernemingsnr. werkgever > <naam + nummer paritair (sub)comité> 

Pensioenplan:  <benaming pensioenplan> 

Pensioentoezegging van het type <vaste prestaties> <vaste bijdragen> <cash 
balance> 

 Brutobedragen  

Geraamd aanvullend pensioen op <xx> jaar  <...............,..> €  
[ per <periodiciteit>] 

Dit is een raming van het bedrag dat u zal ontvangen indien u het al opgebouwd 
aanvullend pensioen tot op de leeftijd van <xx> jaar bij de pensioeninstelling laat 
staan. 

 

Aanvullend pensioen op  <xx> jaar  <...............,..> € 
[ per <periodiciteit>] 

Dit is het bedrag dat u zal ontvangen op voorwaarde dat u het al opgebouwd 
aanvullend pensioen tot op de leeftijd van <xx> jaar bij de pensioeninstelling laat 
staan. Dit bedrag wordt de "verworven prestatie" genoemd. 

<Niet van toepassing bij 
pensioenplannen zonder 
gewaarborgd rendement en 
gewaarborgd eindkapitaal>  

Opgebouwd aanvullend pensioen op  <dd/mm/eejj> <...............,..> € 
 

Dit is het bedrag dat vandaag voor u werd opgebouwd bij de pensioeninstelling.  

Overlijdensdekking  
 

<...............,..> € 
[ per <periodiciteit>] 

Dit is het bedrag dat aan de begunstigde(n) zal worden uitbetaald indien u in de 
loop van <eejj> overlijdt. 

 

 
Voor vragen over uw aanvullend pensioen kan u contact opnemen <persoon of dienst> op het nummer 
<telefoonnummer> [of via <alternatief contactgegeven>]   
 
 U kan <het pensioenreglement> <de pensioenovereenkomst> opvragen bij <persoon of dienst> op het 
nummer <telefoonnummer> [of via <alternatief contactgegeven>]   
 

 

Bij de berekening van onderstaande bedragen werd rekening 
gehouden met volgende gegevens: 

 
<variabele elementen> 

 

  
Alle bedragen werden berekend op datum van 
<dd/mm/eejj> 

Pensioenfiche 
uitgetreden aangeslotene 

 



<eejj> 

 

<naam aangeslotene> 
<adres aangeslotene> 

 

 

 

 

Pensioeninstelling: <naam + codenummer pensioeninstelling> 

<Werkgever> <sector>: <naam + ondernemingsnr. werkgever > <naam + nummer paritair (sub)comité> 

Pensioenplan:  <benaming pensioenplan> 

   Onthaalstructuur 

 

 Brutobedragen  

Geraamd aanvullend pensioen op <xx> jaar  <...............,..> €  
[ per <periodiciteit>] 

Dit is een raming van het bedrag dat u zal ontvangen indien u het al opgebouwd 
aanvullend pensioen tot op de leeftijd van <xx> jaar bij de pensioeninstelling laat 
staan. 

 

Aanvullend pensioen op  <xx> jaar  <...............,..> € 
[ per <periodiciteit>] 

Dit is het bedrag dat u zal ontvangen op voorwaarde dat u het al opgebouwd 
aanvullend pensioen tot op de leeftijd van <xx> jaar bij de pensioeninstelling laat 
staan. Dit bedrag wordt de "verworven prestatie" genoemd. 

<Niet van toepassing bij 
pensioenplannen zonder 
gewaarborgd rendement en 
gewaarborgd eindkapitaal>  

Opgebouwd aanvullend pensioen op  <dd/mm/eejj> <...............,..> € 
 

Dit is het bedrag dat vandaag voor u werd opgebouwd bij de pensioeninstelling.  

Overlijdensdekking  
 

<...............,..> € 
[ per <periodiciteit>] 

Dit is het bedrag dat aan de begunstigde(n) zal worden uitbetaald indien u in de 
loop van <eejj> overlijdt. 

 

 
Voor vragen over uw aanvullend pensioen kan u contact opnemen <persoon of dienst> op het nummer 
<telefoonnummer> [of via <alternatief contactgegeven>]   
 
U kan <het pensioenreglement> <de pensioenovereenkomst> opvragen bij <persoon of dienst> op het nummer 
<telefoonnummer> [of via <alternatief contactgegeven>]   
 

Bij de berekening van onderstaande bedragen werd rekening 
gehouden met volgende gegevens: 

 
<variabele elementen> 

 

  
Alle bedragen werden berekend op datum van 
<dd/mm/eejj> 

Pensioenfiche 
onthaalstructuur 

 



<eejj>  

 

<naam aangeslotene> 
<adres aangeslotene> 

 

 

 

 

Pensioeninstelling: <naam + codenummer pensioeninstelling> 

Pensioenplan:  <benaming pensioenplan> 

   Contract voor het beheer van overgedragen reserves zoals bedoeld in artikel  
    32, §1, 2° van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen
    

 Brutobedragen  

Geraamd aanvullend pensioen op <xx> jaar  <...............,..> €  
[ per <periodiciteit>] 

Dit is een raming van het bedrag dat u zal ontvangen indien u het al opgebouwd 
aanvullend pensioen tot op de leeftijd van <xx> jaar bij de pensioeninstelling laat 
staan. 

 

Aanvullend pensioen op  <xx> jaar  <...............,..> € 
[ per <periodiciteit>] 

Dit is het bedrag dat u zal ontvangen op voorwaarde dat u het al opgebouwd 
aanvullend pensioen tot op de leeftijd van <xx> jaar bij de pensioeninstelling laat 
staan. Dit bedrag wordt de "verworven prestatie" genoemd. 

<Niet van toepassing bij 
pensioenplannen zonder 
gewaarborgd rendement en 
gewaarborgd eindkapitaal>  

Opgebouwd aanvullend pensioen op  <dd/mm/eejj> <...............,..> € 
 

Dit is het bedrag dat vandaag voor u werd opgebouwd bij de pensioeninstelling.  

Overlijdensdekking  
 

<...............,..> € 
[ per <periodiciteit>] 

Dit is het bedrag dat aan de begunstigde(n) zal worden uitbetaald indien u in de 
loop van <eejj> overlijdt. 

 

 
Voor vragen over uw aanvullend pensioen kan u contact opnemen <persoon of dienst> op het nummer 
<telefoonnummer> [of via <alternatief contactgegeven>]   
 
  
 

 

Bij de berekening van onderstaande bedragen werd rekening 
gehouden met volgende gegevens: 

 
<variabele elementen> 

 

  
Alle bedragen werden berekend op datum van 
<dd/mm/eejj> 

Pensioenfiche 
overgedragen reserves 

 



<eejj>  

 

<naam aangeslotene> 
<adres aangeslotene> 

 

 

 

 

Pensioeninstelling: <naam + codenummer pensioeninstelling> 

<Werkgever>:  <naam + ondernemingsnr. werkgever > 

Pensioenplan:  <benaming pensioenplan> 

Individuele voortzetting zoals bedoeld in artikel 33 van de Wet van 28 april 2003 
betreffende de aanvullende pensioenen  

 Brutobedragen  

Geraamd aanvullend pensioen op <xx> jaar  <...............,..> €  
[ per <periodiciteit>] 

Dit is een raming van het bedrag dat u zal ontvangen indien u de bijdragebetaling 
voortzet tot op de leeftijd van <xx> jaar. 

 

Aanvullend pensioen op  <xx> jaar  <...............,..> € 
[ per <periodiciteit>] 

Dit is het bedrag dat u zal ontvangen op voorwaarde dat u het al opgebouwd 
aanvullend pensioen tot op de leeftijd van <xx> jaar bij de pensioeninstelling laat 
staan. Dit bedrag wordt de "verworven prestatie" genoemd. 

<Niet van toepassing bij 
pensioenplannen zonder 
gewaarborgd rendement en 
gewaarborgd eindkapitaal>  

Opgebouwd aanvullend pensioen op  <dd/mm/eejj> <...............,..> € 
 

Dit is het bedrag dat vandaag voor u werd opgebouwd bij de pensioeninstelling.  

Overlijdensdekking  
 

<...............,..> € 
[ per <periodiciteit>] 

Dit is het bedrag dat aan de begunstigde(n) zal worden uitbetaald indien u in de 
loop van <eejj> overlijdt. 

 

 
Voor vragen over uw aanvullend pensioen kan u contact opnemen <persoon of dienst> op het nummer 
<telefoonnummer> [of via <alternatief contactgegeven>]   
 
 
 

 

 

Bij de berekening van onderstaande bedragen werd rekening 
gehouden met volgende gegevens: 

 
<variabele elementen> 

 

  
Alle bedragen werden berekend op datum van 
<dd/mm/eejj> 

Pensioenfiche 
individuele voortzetting 

 


