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Onderwerp
aanvullend pensioenplan

Ons kenmerk

Datum
02/11/2022

Betreft: uw aanvullend pensioenplan georganiseerd door uw werkgever via OFP Prolocus

Geachte heer, mevrouw
Uw pensioen is wellicht niet het onderwerp waarmee u zich dagelijks bezighoudt. Het blijkt dat veel
mensen er pas gericht over gaan nadenken wanneer hun pensionering in zicht komt. Vaak wordt het
pensioen beschouwd als een “zorg voor later” of als “iets dat de overheid wel voor ons zal regelen”. Veel
mensen zouden er echter financieel fors op achteruitgaan, wanneer ze na hun pensionering of na het
overlijden van hun partner zouden moeten rondkomen met alleen het wettelijk rust- of overlevingspensioen. Deze uitkeringen zijn namelijk aan een maximum gebonden dat beduidend lager kan liggen dan
het inkomen waaraan men gewend was. Om die reden hebben veel werkgevers, waaronder ook de uwe,
aanvullende pensioenvoorzieningen voor hun personeel getroffen. Dit wordt een zogenaamde ‘tweede
pijler’ (naast de eerste pijler van het wettelijk pensioen) of een aanvullend pensioen genoemd.
Uw werkgever sloot zich voor de opbouw van dit aanvullend pensioen aan bij OFP Prolocus. OFP Prolocus is het pensioenfonds voor de lokale besturen in heel Vlaanderen dat in een aanvullend pensioen
voorziet voor contractuele medewerkers.
Aanvullende uitkeringen naast het wettelijk pensioen zijn zoals gezegd noodzakelijk om een vergelijkbare levenstandaard te kunnen behouden na pensionering. Bovendien wil uw werkgever hiermee ten
dele de pensioenkloof met uw statutaire collega’s verkleinen.
In tegenstelling tot het pensioensparen (dat iedereen zelf op individuele basis kan doen) hoeft u voor dit
aanvullend pensioen via OFP Prolocus zelf niets te doen. Als contractueel personeelslid van uw bestuur
bent u automatisch aangesloten bij het aanvullende pensioenplan van OFP Prolocus. Concreet betekent
dit dat, wanneer u straks met pensioen gaat, dit OFP u een aanvullende uitkering zal bieden bovenop
uw wettelijk pensioen, en dit geheel kosteloos voor uzelf als contractant. U krijgt er op deze manier dus
een belangrijk extra-legaal voordeel bij!

Organisme voor de financiering van pensioenen (OFP)
Correspondentieadres: Postbus 20032, 1101 Scanning
Maatschappelijke zetel: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Goedgekeurd door de FSMA onder het nummer: 50.594
 helpdesk@ofpprolocus.be
 02 588 98 66

_____________________________________
Het pensioenplan van OFP Prolocus voorziet in een aantal kenmerken, zoals een kapitaalsuitkering en
een overlijdensdekking. Alle details hiervan zijn terug te vinden in het pensioenreglement dat bij uw
werkgever ter beschikking is. Bijgaand aan deze brief vindt u ook nog een flyer terug waarin de belangrijkste zaken nog eens zijn samengevat.
Elk jaar zal er voor u ook een individueel pensioenoverzicht worden opgemaakt. Aan de hand hiervan is
het mogelijk om de evolutie van uw aanvullend pensioen op te volgen, zodat u weet welk aanvullend
pensioen er voor u zal worden uitgekeerd op het moment van uw pensionering bij uw werkgever (ervan
uitgaande dat u in dienst blijft).
Met deze brief hopen wij u voldoende op de hoogte te hebben gebracht van uw aanvullende pensioenregeling via OFP Prolocus.
Heeft u toch nog een vraag die u niet beantwoord ziet, of wenst u meer informatie te verkrijgen hierover,
aarzel dan niet om contact op te nemen.
• Voor alle vragen in verband met de inhoud van uw aanvullend pensioenplan kan u steeds terecht
bij de personeelsverantwoordelijken van uw werkgever.
• Voor alle vragen in verband met het beheer van het aanvullend pensioen via OFP Prolocus kan u
terecht bij de helpdesk van OFP Prolocus via B helpdesk@ofpprolocus.be of  02 588 98 66.

Tenzij u binnenkort met pensioen gaat hoeft u voorlopig niets te ondernemen. Wij zorgen voor de verdere
opbouw van uw aanvullend pensioen en zullen u verder op de hoogte houden hiervan.
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