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Ik heb een pensioenfiche ontvangen: welke informatie vind ik hierin?

Zolang u in dienst bent, krijgt u van de pensioeninstelling of van uw werkgever (of sectorale inrichter) één maal per
jaar een pensioenfiche met daarop een overzicht van de stand van de door u opgebouwde aanvullende
pensioenrechten.
Tot en met 2015 hadden ook aangeslotenen die uit dienst zijn getreden recht op een pensioenfiche van hun
pensioeninstelling of hun werkgever (of sectorale inrichter). Sinds 2016 ontvangen aangeslotenen die uit dienst zijn
getreden deze fiche niet meer. Zij kunnen de stand van hun aanvullende pensioenrechten voortaan raadplegen via
www.mypension.be. Meer informatie.

Hou er rekening mee dat de op de pensioenfiche vermelde bedragen bruto-bedragen zijn. Er moeten nog
belastingen op worden betaald. Meer informatie.

De pensioenfiche bestaat uit twee delen, waarin de volgende informatie wordt meegedeeld. Klik op de linken
wanneer u meer uitleg wenst over de gebruikte begrippen.

Algemene informatie:
de vermelding van de betrokken aangeslotene met zijn rijksregisternummer;
de vermelding van de werkgever (of sectorale inrichter) met zijn ondernemingsnummer (ook KBOnummer genoemd);
de vermelding van de pensioeninstelling met haar ondernemingsnummer (ook KBO-nummer
genoemd);
de vermelding van het pensioenplan waarop de fiche betrekking heeft.
Deel 1:
het bedrag van de verworven reserves op 1 januari. Dit bedrag wordt verder opgesplitst in:
het bedrag van de verworven reserves op 1 januari opgebouwd met werkgeversbijdragen;
het bedrag van de verworven reserves op 1 januari opgebouwd met werknemersbijdragen;
als het bedrag verkregen op basis van de wettelijke rendementsgarantie hoger is dan het bedrag
van de verworven reserves, dan zal op de pensioenfiche ook het bedrag van de
rendementsgarantie vermeld worden. U heeft in elk geval recht op het hoogste van de twee
bedragen;
het bedrag van de verworven prestaties op 1 januari, voor zover dit berekenbaar is;
de pensioenleeftijd (vb. 60 of 65 jaar) die in het pensioenreglement is vastgelegd en waarmee de
aanvullende pensioenrechten worden berekend.
Opgelet! Deze leeftijd is niet noodzakelijk de leeftijd waarop uw aanvullend pensioen effectief kan
of moet worden uitgekeerd. Het is mogelijk dat het bedrag van de verworven prestaties verschilt
indien op een andere datum wordt uitgekeerd;
de herberekeningsdatum;
een raming van de prestatie op de pensioenleeftijd (ook verwachte prestatie genoemd);
het bedrag van de prestatie bij overlijden vóór de pensioenleeftijd op 1 januari;
de vermelding of er een wezenrente is voorzien in het pensioenplan;
sommige pensioenreglementen voorzien bovenop de gewone overlijdensdekking een bijkomende
prestatie indien men zou overlijden door een ongeval. Op de pensioenfiche wordt vermeld of dit het
geval is.
Deel 2:
het actuele financieringsniveau van de verworven reserves en de rendementsgarantie. Deze
informatie geeft aan of uw aanvullende pensioenrechten volledig gefinancierd zijn;
het bedrag van de verworven reserves van het vorige jaar;
de variabele elementen waarmee bij de berekening van de verworven reserves en de verworven
prestaties rekening wordt gehouden;
de vermelding bij wie u het pensioenreglement kan opvragen: bij de pensioeninstelling of de
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werkgever (of sectorale inrichter);
de vermelding dat men de gegevens met betrekking tot het aanvullend pensioen kan raadplegen via
de website www.mypension.be.
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