Postbus 97630, 2509 GA Den Haag
Telefoon: 088 - 007 98 00
Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl

Proefberekening
Lees ook de factsheet ‘Met pensioen vóór uw AOW-datum’ en ‘Met pensioen op uw AOW-datum
of daarna’. Deze vindt u op www.metalektropensioen.nl/downloads.
Met dit formulier vraagt u een
proefberekening aan

Binnen twee weken ontvangt u de berekening. U kunt ook zelf berekeningen maken. Ga daarvoor naar Mijn PME op www.metalektropensioen.nl/mijnpme.

Heeft u vragen?

Op onze website vindt u veel informatie: www.metalektropensioen.nl. U kunt ons ook een
mail sturen via het contactformulier: www.metalektropensioen.nl/contact.
Bel onze Servicedesk. Het telefoonnummer is 088 - 007 98 00.
Neem contact op met de pensioenconsulent.
U vindt de contactgegevens op www.metalektropensioen.nl/contact.

1.	Uw persoonsgegevens

Persoonsnummer
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode, woonplaats
Land
Telefoonnummer
Mailadres
Uw mailadres gebruiken wij alleen om u te informeren over uw pensioen en voor onderzoek
door PME.

2.	Wat is uw burgerlijke
staat?

 Ik ben alleenstaand
 Ik ben getrouwd/geregistreerd partner
 Ik woon samen
	Hebben u en uw partner bij de notaris een samenlevingsovereenkomst of samenlevingsverklaring afgesloten waaruit een gezamenlijke huishouding blijkt?
 Nee (uw partner heeft geen recht op partnerpensioen)
 Ja

3.	Bent u eerder getrouwd
geweest of had u een geregistreerd partnerschap
of was u samenwonend
met een samenlevingsovereenkomst of samenlevingsverklaring afgesloten bij een notaris?




Nee
Ja, ik ben gescheiden / mijn geregistreerd partnerschap is ontbonden

Datum scheiding



Ja, mijn samenlevingsovereenkomst of samenlevingsverklaring is beëindigd
Datum beëindiging



Ja, mijn partner is overleden
Datum overlijden
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4.	Wilt u volledig met
pensioen?




5.	Wanneer wilt u met
pensioen?

Ingangsdatum (dit kan alleen per de 1e van de maand zijn)

Nee, ik blijf nog voor een deel werken					
Ja

1Als u op of na uw AOW-datum* met pensioen wilt			

→ Ga naar vraag 6

→ Ga naar vraag 7

6.	Hoeveel pensioen wilt
u voor uw AOW-datum
ontvangen?






U wilt voor een deel blijven
werken?

U wilt voor een deel blijven werken en voor een deel met pensioen. Hier zijn wel regels aan verbonden. Een paar van deze regels zijn:
•
De 1e periode dat u met pensioen gaat, moet minstens 20% zijn.
•
Tussen iedere periode moet steeds één jaar liggen;
(dit geldt niet als u van deeltijd volledig met pensioen gaat)
•
Uiterlijk vijf jaar na uw AOW-datum moet u volledig met pensioen.

Het maximale bedrag.
Een bedrag dat levenslang gelijk blijft.
Anders, namelijk €
bruto per jaar.
Het minimale bedrag.

Hieronder kunt u de periode aangeven wanneer u wilt stoppen met werken. Als u daarna in een
nieuwe periode nog minder wilt werken, vul dan de volgende regel in.
Hieronder vindt u een voorbeeld hoe u vraag 6 kunt invullen.
Ik werk nu 40 uren per week.
		
		

Datum
ingang

Ik werk dan
per week

Periode 1
01-01-2020 32 uren
				
				
				
Periode 2
01-01-2021 24 uren
				
				
				
Periode 3
01-01-2022 0 uren
				
				
				

Hoogte pensioen
tot uw AOW-datum

 Maximumbedrag
 Levenslang gelijkblijvend bedrag
 Anders, namelijk €
bruto per jaar
 Minimumbedrag
 n.v.t., want ik heb de AOW-datum bereikt

 Maximumbedrag
 Levenslang gelijkblijvend bedrag
 Anders, namelijk €
bruto per jaar
 Minimumbedrag
 n.v.t., want ik heb de AOW-datum bereikt

 Maximumbedrag
 Levenslang gelijkblijvend bedrag
 Anders, namelijk €
bruto per jaar
 Minimumbedrag
 n.v.t., want ik heb de AOW-datum bereikt

* AOW-datum: eerste dag van de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.
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7.	U wilt voor een deel blijven werken. Geef hieronder aan welke perioden
u wilt blijven werken en
wanneer u volledig wilt
stoppen met werken.

Ik werk nu
		
		

uren per week.
Datum
ingang

Ik werk dan
per week

Periode 1
				
				
				
Periode 2
				
				
				
Periode 3
				
				
				

Hoogte pensioen
tot uw AOW-datum
 Maximumbedrag
 Levenslang gelijkblijvend bedrag
 Anders, namelijk €
bruto per jaar
 Minimumbedrag
 n.v.t., want ik heb de AOW-datum bereikt
 Maximumbedrag
 Levenslang gelijkblijvend bedrag
 Anders, namelijk €
bruto per jaar
 Minimumbedrag
 n.v.t., want ik heb de AOW-datum bereikt
 Maximumbedrag
 Levenslang gelijkblijvend bedrag
 Anders, namelijk €
bruto per jaar
 Minimumbedrag
 n.v.t., want ik heb de AOW-datum bereikt

Partnerpensioen
inwisselen voor
ouderdomspensioen
of andersom

Als u overlijdt, dan kunnen uw partner en minderjarige of studerende kinderen in aanmerking
komen voor een partner- of wezenpensioen.

8.	Hoeveel partnerpensioen
wilt u voor uw huidige
partner als u overlijdt?

Als u bent gescheiden, kan uw ex-partner recht hebben op een deel van het partnerpensioen. Dit
heet bijzonder partnerpensioen. Dit pensioen kunt u niet inwisselen voor meer ouderdomspensioen.





70%
van uw ouderdomspensioen.
0%	
van uw ouderdomspensioen, als u geen partner heeft of als u geen partnerpensioen wenst.
100%	van uw ouderdomspensioen. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager, maar
even hoog als uw partnerpensioen.
Anders, namelijk een bedrag van €
bruto per jaar (minimaal € 484,09).
(Kijk in Mijn PME op www.metalektropensioen.nl/mijnpme om dit bedrag te berekenen)

Tijdelijk meer of minder
pensioen ontvangen

U kunt ervoor kiezen om tijdelijk een hoger of lager pensioen te ontvangen. Dit gaat in op uw AOWdatum of op de ingangsdatum van uw pensioen als deze na uw AOW-datum ligt. U kunt maximaal tien
jaar een hoger of lager pensioen ontvangen. Geef hieronder aan hoeveel jaar u een hoger of lager
pensioen wilt ontvangen.
Let op: u kunt hele jaren kiezen. U kunt niet aangeven hoeveel pensioen u wenst. PME berekent dit
voor u.

9.	Wilt u tijdelijk meer of
minder pensioen?





Nee, ik wil niets veranderen
Ja, eerst
jaar een hoger pensioen en daarna een lager pensioen
Ja, eerst
jaar een lager pensioen en daarna een hoger pensioen
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Uw nettopensioen

Op het brutopensioen wordt loonheffing ingehouden. U kunt ervoor kiezen om bij de berekening van de loonheffing de loonheffingskorting wel of niet toe te laten passen. Deze korting
zorgt ervoor dat u minder belasting betaalt.
Ontvangt u naast het pensioen van PME ook nog een andere periodieke uitkering of loon?
Let er dan op dat de loonheffingskorting maar door één uitkeringsinstantie of werkgever kan
worden toegepast. In de meeste gevallen kunt u dan de loonheffingskorting het beste toe laten
passen op uw hoogste inkomen.

10.	Wilt u dat er bij de
berekening van het
nettopensioen rekening
wordt gehouden met de
loonheffingskorting?

Voor het pensioen tot uw AOW-datum:
 Nee
 Ja

Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat de bovenstaande gegevens en eventuele bijlagen naar waarheid
zijn ingevuld.

Voor het pensioen vanaf uw AOW-datum:
 Nee
 Ja

Uw handtekening

Datum

Wat moet u doen?

Plaats

Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar ons op. Gebruik hiervoor onderstaand adres of mail naar servicedesk@metalektropensioen.nl.
Pensioenfonds van de Metalektro
Antwoordnummer 91062
2509 VC Den Haag
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