
Afz: Woluwedal 46 B7, 1200 Brussel [079.15.0000498]

De heer Marcel Kiekeboe
Kerkstraat 1/B
2980 Zoersel

Je gegevens op 22/10/2021
Geboortedatum: Rijksregisternummer:

01/01/1957 570003.451.74

Inrichter van je pensioenplan: Datum van aansluiting bij dit pensioenplan:

Sociaal sectoraal pensioenstelsel in het P.S.C.
142.01 voor de Terugwinning van metalen
(0423.024.918)

01/01/2006

Je pensioendatum volgens dit pensioenplan:

01/02/2022 (65 jaar)

Pensioenoverzicht
VOOR DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2020 TOT 1 JANUARI 2021
op basis van je gegevens bijgewerkt tot 15/07/2021

1 Hoeveel pensioenrechten heb je al opgebouwd?
VAN 1 JANUARI 2006 TOT 1 JANUARI 2021

+ + =
¤ 4.682,94 ¤ 122,50 ¤ 1.479,70 ¤ 6.285,14
Bedrag betaald
door de werkgever

Bedrag betaald uit
het solidariteitsluik

Toegekend
rendement

Waarde van je
huidige

pensioenrechten

2 Hoeveel ontvangen je begunstigden als je overlijdt?
BIJ OVERLIJDEN OP 1 JANUARI 2021

Indien je wenst, kan je een begunstigde aanduiden met behulp van het formulier S4
dat beschikbaar is op onze website (www.sefocam.be)

¤ 6.285,14

https://www.sefocam.be


3 Hoe zijn je pensioenrechten geëvolueerd?
VAN 1 JANUARI 2020 TOT 1 JANUARI 2021

Je pensioenreserve op 01/01/2020 6.088,48 ¤
Bijdragen gestort in de loop van 2020 + 0,00 ¤
Solidariteitsbijdragen gestort in de loop van 2020 + 0,00 ¤
Kosten afgehouden van de gestorte bijdragen - 0,00 ¤
Rendement toegekend voor 2020 (3,23%) + 196,66 ¤
Je pensioenreserve op 01/01/2021 6.285,14 ¤

4 Je pensioenplan
Je pensioenplan is van het type

vaste bijdragen
Je pensioenrechten zijn volledig
gefinancierd bij het pensioenfonds

Je wettelijk minimum:

¤ 5.386,05

Jaarlijks wordt er voor jou een bijdrage betaald voor de opbouw van
een aanvullend pensioen. Dit wordt uitbetaald als je met wettelijk
pensioen gaat. Het pensioenfonds belegt deze bijdragen op
zorgvuldige wijze, maar waarborgt hier geen rendement op.

Als je uitdienst of met wettelijk
pensioen gaat, zullen je
pensioenrechten nooit lager zijn
dan dit wettelijk minimum. Zelfs
bij tegenvallende rendementen.

Belangrijke informatie
• Indien je bijkomende informatie wilt, gelieve contact op te nemen met:
vzw SEFOCAM - Woluwedal 46/7 te 1200 Brussel
Tel. 02/761.00.70 - e-mail: helpdesk@sefocam.be - www.sefocam.be

• Zolang je actief bent in de sector, krijg je dit pensioenoverzicht jaarlijks op papier toegestuurd. Als je echter
niet meer werkt in de sector en je hebt ervoor gekozen om de reserves in het sectoraal pensioenplan te
behouden, dan zal het pensioenoverzicht nog maar één keer per vijf jaar worden toegestuurd. Het
pensioenoverzicht zal echter wel elk jaar naar je persoonlijke e-Box verstuurd worden.

• Ongeacht of je actief bent of niet, je kan dit pensioenoverzicht te allen tijde raadplegen op
www.mybenefit.be of op www.mypension.be.

• Sefoplus, Sefocam en het Sociaal Fonds verwerken je persoonsgegevens met het oog op het beheer en de
uitvoering van het sectoraal pensioenplan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de kennisgeving en de Beleidsnota
Gegevensverwerking en -bescherming die je beide kan terugvinden op de website (www.sefoplus.be).

• Tenslotte willen we je erop attent maken dat Sefoplus het beheer van het solidariteitsluik zal overnemen
van Belfius Insurance vanaf 1 januari 2022. Dit is echter een zuiver administratieve aangelegenheid die
geen enkel gevolg heeft voor je pensioenrechten. Als je hier graag wat meer over wil weten, dan kan je
hiervoor terecht op www.sefoplus.be.

helpdesk@sefocam.be
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