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Geachte mevrouw, mijnheer [AFHANKELIJK VAN DE SITUATIE]
In bijlage vindt u uw jaarlijks pensioenoverzicht/fiche met de stand van uw individuele rekening
aanvullend pensioen bij Pensioenfonds Metaal OFP (“PFM OFP”) en aanvullende informatie i.v.m. uw
pensioenreserve per 01/01/2020.
Hou er rekening mee dat de bedragen in dit overzicht bruto bedragen zijn, waar op het ogenblik van
uitbetaling nog de toepasselijke sociale- en fiscale inhoudingen dienen te gebeuren.
WEGWIJS IN UW PENSIOENOVERZICHT/FICHE
Uw pensioenoverzicht/fiche bestaat dit jaar uit 2 delen: “DEEL 1: pensioenfiche als werknemer 2020”
en “DEEL 2: pensioenoverzicht 2020”. In DEEL 2 worden enkele nieuwe wettelijke bepalingen
opgenomen (zoals bv. een realistisch en ongunstig scenario (= raming) van de verwachte prestatie op
uw wettelijke pensioenleeftijd).
Wij werken voortaan samen met Sigedis, de beheerder van de overheidsdatabank www.mypension.be,
voor het opstellen van onze pensioenoverzichten/fiches. De nieuwe opmaak zal u dus wellicht vertrouwd
voorkomen.
DIGITAAL
Indien u dit pensioenoverzicht/fiche digitaal wenst te ontvangen, volstaat het dan ook om (i) uw
emailadres te registreren op www.mypension.be of (ii) uw E-box Burger sociale zekerheid, de beveiligde
elektronische brievenbus voor burgers, te activeren via www.socialsecurity.be.
Vanaf 2021 ontvangt u dan een email van de desbetreffende overheidsinstelling zodra uw nieuwe
pensioenoverzicht/fiche PFM OFP beschikbaar is op hun platform.

TAAL
De taal waarin u het pensioenoverzicht/fiche ontvangt, hangt voortaan af van het adres waar u
gedomicilieerd bent. Woont u bv. in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan zal u het
pensioenoverzicht/fiche automatisch in het Nederlands én het Frans ontvangen.
U kan enkel zelf een taalkeuze maken (Nederlands, Frans, Duits, Engels) wanneer u ervoor kiest uw
pensioenoverzicht/fiche digitaal te ontvangen.
MEER INFORMATIE?
Voor een algemene toelichting kan u het filmpje Pensioenoverzicht bekijken op onze website
www.pfondsmet.be onder de rubriek [AANVULLEN].
Meer gedetailleerde informatie bij de verschillende posten van uw pensioenoverzicht/fiche vindt u in het
Informatiedocument Pensioenoverzicht/fiche PFM OFP op onze website www.pfondsmet.be onder
de rubriek [AANVULLEN].
Nog niet gevonden wat u zocht?
Dan staan de operatoren van onze helpdesk u tijdens de kantooruren graag telefonisch of schriftelijk te
woord. Vermeld steeds uw rijksregisternummer (achterzijde identiteitskaart). U vindt onze
contactgegevens onderaan deze brief.
Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest verblijven wij inmiddels
Met vriendelijke groeten
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