
 

 

 
 

 

Geachte  

In bijlage vindt u als actieve aangeslotene uw jaarlijks pensioenoverzicht met de stand van uw individuele rekening 

aanvullend pensioen bij Pensioenfonds Metaal OFP (“PFM OFP”) en bijkomende informatie i.v.m. uw 

pensioenreserve per 01/01/2022. 

Hou er rekening mee dat de bedragen in dit overzicht bruto bedragen zijn, waarop bij uitbetaling nog de 

toepasselijke sociale- en fiscale inhoudingen dienen te gebeuren. 

LET WEL: uw pensioenoverzicht is een foto van de situatie op de eerste dag van dit jaar en kan dus verschillen van 

de huidige situatie. Uw aanvullend pensioen kan bv. eerder dit jaar reeds uitbetaald zijn. 

DIGITAAL 

Indien u dit pensioenoverzicht digitaal wenst te ontvangen, volstaat het om (i) uw e-mailadres te registreren via 

de overheidswebsite www.mypension.be of (ii) uw e-box burger sociale zekerheid, de beveiligde elektronische 

brievenbus voor burgers, te activeren via de overheidswebsite www.mysocialsecurity.be. Vanaf 2023 ontvangt u 

dan een e-mail van de desbetreffende overheidsinstelling zodra uw nieuw pensioenoverzicht PFM OFP 

beschikbaar is op hun platform.  

TAAL 

De taal waarin u het pensioenoverzicht ontvangt, hangt af van de taal waarin u gekend bent op de 

overheidswebsite www.mypension.be. Hebt u geen expliciete taalkeuze gemaakt, dan wordt het adres waar u 

gedomicilieerd bent als criterium gebruikt door Sigedis, de beheerder van deze overheidswebsite. U kan enkel een 

taalkeuze maken (Nederlands, Frans, Duits) door uw taal op de overheidswebsite www.mypension.be zelf aan te 

passen. 

WEGWIJS IN DE BIJKOMENDE INFORMATIE OP UW PENSIOENOVERZICHT  

In uw pensioenoverzicht vindt u, naast de stand van uw rekening PFM OFP, ook bijkomende informatie i.v.m. uw 

pensioenreserve. Het Informatiedocument Pensioenoverzicht PFM OFP, dat u vindt op onze website 

www.pfondsmet.be bovenaan onder de rubriek DOCUMENTEN / INFORMATIEDOCUMENTEN PFM OFP, helpt u dit 

correct te lezen en te interpreteren. Achteraan dit informatiedocument vindt u ook een lijst met veelgestelde 

vragen rond pensioenoverzichten. Antwoorden op meer algemene vragen rond uw aanvullend pensioen PC111, 

vindt u in de Algemene Informatiebrochure PFM OFP op onze website www.pfondsmet.be bovenaan onder de 
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rubriek DOCUMENTEN / INFORMATIEDOCUMENTEN PFM OFP of direct op de website onder de rubriek 

VEELGESTELDE VRAGEN. 

Onze web-toepassing MYBENEFIT www.mybenefit.be en de animatievideo MYSAVINGS maken het opvolgen van 

uw persoonlijk dossier bij PFM OFP eenvoudiger. Beide toepassingen zijn ondergebracht onder MYBENEFIT (dus 

slechts 1 keer aanmelden) en toegankelijk vanop uw PC, laptop, smartphone of tablet met uw elektronische 

identiteitskaart (eID),via de itsme®-app of met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS).  

MYBENEFIT geeft u enerzijds de mogelijkheid om uw persoonlijk dossier online te consulteren in enkele 

muisklikken en anderzijds kan u, wanneer u met wettelijk (vervroegd) pensioen zal vertrekken, via deze weg uw 

dossier tot uitbetaling van uw aanvullend pensioen elektronisch bij ons indienen. 

MYSAVINGS toont u in een kort filmpje van ongeveer 1 minuut de belangrijkste kerncijfers/informatie uit uw eigen 

dossier. 

U vindt een flyer met login instructies in bijlage. U kan deze flyer ook downloaden op onze website 

www.pfondsmet.be bovenaan onder de rubriek DOCUMENTEN / INFORMATIEDOCUMENTEN PFM OFP. 

NIET GEVONDEN WAT U ZOCHT?  

Dan kan u uw vraag steeds stellen via de link HEB JE EEN SPECIFIEKE VRAAG? op de homepage van onze website 

www.pfondsmet.be of via het contactformulier op onze website bovenaan onder de rubriek CONTACT. Wij staan 

u ook graag telefonisch of schriftelijk te woord tijdens de kantooruren. U vindt onze contactgegevens onderaan 

deze brief. Vermeld steeds uw rijksregisternummer (achterzijde of voorzijde identiteitskaart). 

Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest verblijven wij inmiddels 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Jan Frederickx Jan De Smet 

Operations Manager CEO 
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