Geachte mevrouw, mijnheer
Van harte welkom als actieve aangeslotene bij het Pensioenfonds Metaal OFP!

UW AANSLUITING
U bent als arbeider tewerkgesteld in een onderneming die behoort tot paritair comité voor de metaal,
machine- en elektrische bouw (“PC111”), aangesloten bij het sociaal sectoraal pensioenplan van
PC111. Dit betekent dat u recht hebt op een aanvullend pensioen bovenop uw wettelijk pensioen. Dit
sociaal sectoraal pensioenplan wordt ingericht door het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de
Metaalverwerkende Nijverheid – BIS en werd toevertrouwd aan Pensioenfonds Metaal OFP.
Uw aansluiting gebeurde automatisch.
Pensioenfonds Metaal OFP zorgt voor het beheer en de uitbetaling van dit aanvullend pensioen bij uw
wettelijk (vervroegde) pensionering of aan uw begunstigden (in de volgorde zoals bepaald in het
pensioenreglement PFM OFP) mocht u overlijden vóór uw aanvullend pensioen kon worden uitbetaald,
en dit volgens de pensioentoezegging van de inrichter.
Is de wereld van aanvullende pensioenen nieuw voor u, dan raden we u aan eerst even het filmpje op
de homepage van onze website www.pfondsmet.be te bekijken onder de rubriek OVER HET
AANVULLEND PENSIOEN.

BEDRAG VAN UW AANVULLEND PENSIOEN
Het bedrag van uw aanvullend pensioen is gelijk aan de som van de gestorte bijdragen, eventueel
verhoogd met een winstdeelname, gekapitaliseerd tegen de rentevoet zoals bepaald in het
pensioenplan, en rekening houdend met de wettelijke minimum rendementsgarantie.
Bijdragen
Dit aanvullend pensioen wordt enkel opgebouwd met werkgeversbijdragen.

De pensioenbijdragen werden vastgelegd per collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en bedragen
momenteel 2,29% voor Vlaanderen en 2,09% voor Wallonië en Brussel op 100% van uw bruto jaarloon
voor het pensioenluik.
Wanneer u ziek of tijdelijk werkloos wordt (en dus geen loon ontvangt van uw werkgever, maar wel kan
rekenen op een aanvullende vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de
Metaalverwerkende Nijverheid), ontvangt u een bijpassing uit het solidariteitsfonds PFM OFP voor de
verdere opbouw van uw aanvullend pensioen. Het solidariteitsluik voorziet daarnaast ook in een
bijpassing bij faillissement van uw werkgever en in een extra overlijdensvergoeding (onder bepaalde
voorwaarden).De hoogte van deze bijpassingen werd vastgelegd per cao. Het solidariteitsfonds wordt
eveneens gevoed met werkgeversbijdragen zijnde 0,1% op 100% van uw bruto jaarloon.
De exacte bedragen (pensioenbijdragen en eventuele ziekte- en werkloosheidsbijdragen) vindt u terug
in uw jaarlijks pensioenoverzicht PFM OFP.
Winstdeelname
Op advies van de raad van bestuur PFM OFP kan er, na evaluatie van de financiële resultaten, ook nog
een winstdeelname worden toegekend aan uw individuele aanvullende pensioenrekening PFM OFP in
de vorm van een verhoging van uw pensioenreserve (of “verworven” reserve).
In uw jaarlijks pensioenoverzicht PFM OFP vindt u terug of er in dat jaar een winstdeelname werd
toegekend of niet.
Pensioenplan
U werd aangesloten bij plan 3 van Pensioenfonds Metaal OFP. Dit is een pensioentoezegging van het
type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement. Dit betekent dat de inrichter enkel de
terugbetaling van de bijdragen, zoals bepaald in het pensioen- en solidariteitsreglement PFM OFP,
garandeert maar geen enkele belofte doet op het gebied van het rendement of bedrag dat uiteindelijk
zal worden uitgekeerd bij uitbetaling/uittreding (met overdracht van uw pensioenreserve).
Pensioenfonds Metaal OFP houdt geen administratieve en financiële kosten af van deze bijdragen (deze
kosten worden volledig ten laste gelegd van het financieel resultaat van het compartiment waarbinnen
plan 3 wordt beheerd).

Wettelijke minimum rendementsgarantie
Om het beleggingsrisico voor werknemers te beperken heeft de wetgever een wettelijke minimum
rendementsgarantie ingevoerd. Dit wil zeggen dat, mocht blijken dat de bijdragen op uw individuele
aanvullende pensioenrekening PFM OFP op het ogenblik van uitbetaling/uittreding (met overdracht van
uw pensioenreserve), minder hebben opgebracht dan het wettelijke voorziene minimum, de inrichter het
verschil zal moeten bijpassen. Dit betekent dat u dus altijd minstens de gestorte bijdragen terugkrijgt,
gekapitaliseerd aan deze minimale wettelijk vastgelegde rentevoet (momenteel: 1,75%); bij een
uitbetaling/uittreding (met overdracht van uw pensioenreserve) gedurende de eerste 5 jaar na
aansluiting is dit de gezondheidsindex.
Rendement
Vermits plan 3 een plan is zonder rendementsgarantie, evolueert uw pensioenreserve mee met de door
Pensioenfonds Metaal OFP behaalde beleggingsresultaten. Pensioenfonds Metaal OFP beheert een
gediversifieerde beleggingsportefeuille en houdt in haar beleggingsbeleid rekening met milieu, klimaat,
sociale en corporate governance factoren, zoals vastgelegd in het Statement of Investment Principles
PFM OFP (“SIP”).
Bij een positief rendement zal 80% worden toegekend aan uw individuele aanvullende
pensioenrekening PFM OFP (de resterende 20% wordt in een collectieve reserve gestort). Op dit
gedeelte van 80% ontvangt u een rendement van maximum 1,75%; een negatief rendement zal integraal
worden aangerekend zoals aangegeven in het pensioenreglement PFM OFP. Dit doet echter geen
afbreuk aan de wettelijke minimum rendementsgarantie bij uitbetaling/uittreding (met overdracht van uw
pensioenreserve). Indien uw pensioenreserve op dat ogenblik lager is dan dit wettelijke minimum, zal
deze steeds aangevuld worden tot op het niveau van de wettelijke rendementsgarantie. U krijgt dus
altijd minstens de gestorte bijdragen terug, gekapitaliseerd aan de minimale wettelijk vastgelegde
rentevoet.

PENSIOENOVERZICHT PENSIOENFONDS METAAL OFP
Als actieve aangeslotene ontvangt u jaarlijks (september/oktober) een pensioenoverzicht met de stand
van uw individuele aanvullende pensioenrekening PFM OFP en aanvullende informatie i.v.m. uw
pensioenreserve op 1 januari van dat jaar. Hou er rekening mee dat de meegedeelde bedragen bruto

bedragen zijn waar op het ogenblik van uitbetaling nog de toepasselijke sociale- en fiscale inhoudingen
dienen te gebeuren.
Ontvangt u dit pensioenoverzicht graag digitaal, dan volstaat het om uw e-mail adres te registreren op
de overheidswebsite www.mypension.be of uw e-box burger sociale zekerheid te activeren op de
overheidswebsite www.mysocialsecurity.be.
U ontvangt dan een e-mail van de betreffende overheidsinstelling, zodra uw nieuwe pensioenoverzicht
van Pensioenfonds Metaal OFP beschikbaar is op hun platform.

MYBENEFIT EN MYSAVINGS
Via www.mybenefit.be en www.mysavings.pfondsmet.be (of via een link op onze website
www.pfondsmet.be) hebt u toegang tot twee web-toepassingen waarmee u uw persoonlijk dossier bij
Pensioenfonds Metaal OFP kan opvolgen. Beide zijn toegankelijk vanop uw PC, laptop, smartphone of
tablet. U krijgt automatisch toegang tot deze web-toepassingen zodra u aangesloten bent, maar
MySavings wordt pas geactiveerd na dat u een eerste pensioenoverzicht van Pensioenfonds Metaal
OFP ontvangen hebt.
MYBENEFIT
U meldt u aan op MyBenefit www.mybenefit.be met uw Belgische elektronische identiteitskaart (eID) of
via de itsme®-app of met een erkend inlogmiddel (eIDAS) indien u geen Belgische identiteitskaart heeft.
Meer informatie over eIDAS vindt u op de overheidswebsite www.mypension.be links onderaan in de
veelgestelde vragenlijst.
MyBenefit geeft u enerzijds de mogelijkheid om uw persoonlijk dossier online te consulteren (o.a.
persoonsgegevens, lonen, bijdragen, pensioenoverzichten, eventueel aangeduide begunstigde(n),
correspondentie met PFM OFP, …) 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. MyBenefit geeft u de toestand op de 1ste dag van de lopende maand.
MyBenefit is toegankelijk voor zowel actieve als passieve aangeslotenen.

MYSAVINGS
U meldt u aan op MySavings www.mysavings.pfondsmet.be met uw INSZ-nummer (=
rijksregisternummer) en de referentie van uw rekening (= polisnummer) bij Pensioenfonds Metaal OFP.
U vindt uw polisnummer terug op uw jaarlijks pensioenoverzicht of in MyBenefit onder de knop
“AANVULLEND PENSIOEN”.
MySavings geeft u in enkele muisklikken op een interactieve manier (via bewegende beelden) toegang
tot enkele kerncijfers/informatie uit uw persoonlijke dossier bij Pensioenfonds Metaal OFP. MySavings
geeft u de toestand op 1 januari van een bepaald jaar (= zoals op uw pensioenoverzicht of op de
overheidswebsite www.mypension.be). Zo vindt u hier o.a. informatie over het bedrag van uw verworven
reserve, verwachte prestatie, de overlijdensdekking, eventueel aangeduide begunstigde(n) en uw laatst
gekende adres.
MySavings is enkel toegankelijk voor actieve aangeslotenen, nadat ze van ons een eerste
pensioenoverzicht hebben ontvangen.

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het uitoefenen van onze contractuele en wettelijke
verplichtingen. Meer informatie hierover vindt u in de Privacy Verklaring Aangeslotenen (en/of hun
begunstigden) en pensioengerechtigden op onze website www.pfondsmet.be onderaan onder de
rubriek DISCLAIMER en in het pensioenreglement PFM OFP bovenaan onder de rubriek
DOCUMENTEN / WERKINGSDOCUMENTEN PFM OFP.

MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie bevelen wij u graag onze website www.pfondsmet.be aan.
U vindt hier o.m. ook bovenaan onder de rubriek DOCUMENTEN / INFORMATIEDOCUMENTEN PFM
OFP een Algemene Informatiebrochure met antwoorden op veel gestelde vragen rond het aanvullend
pensioenplan in PC111
Bovenaan onder de rubriek DOCUMENTEN / WERKINGSDOCUMENTEN PFM OFP vindt u de cao’s
die betrekking hebben op het sociaal sectoraal aanvullend pensioenplan in PC111 (waaronder het

pensioen- en solidariteitsreglement PFM OFP) en ook enkele andere documenten die u meer inzicht
geven in onze werking zoals:


Transparantieverslag PFM OFP



Jaarrekening en jaarverslag 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.pfondmet.be of via het contactformulier op onze website bovenaan onder de
rubriek CONTACT.
Wij staan u ook graag telefonisch of per e-mail/brief te woord tijdens de kantooruren. U vindt onze
contactgegevens onderaan deze brief.
Vermeld steeds uw rijksregisternummer (achterzijde of voorzijde identiteitskaart).
Wij wensen u veel succes met uw loopbaan in de metaalsector!
Met vriendelijke groeten

Jan Frederickx
Operations Manager

Jan De Smet
CEO

