Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen
(WIA-excedentpensioen)
Het WIA-excedentpensioen is een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen op de WIA-uitkering van de overheid
over het salaris boven € 55.927,08 (in 2019). Het zorgt voor een extra inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten een drietal voorwaarden op u van toepassing zijn.

Wat moet u doen?
Voorwaarde 1:
Verdient u meer dan € 55.927,08
(in 2019)?

Nee

U kunt alleen deelnemen aan de
regeling WIA-excedentpensioen
als u meer verdient dan € 55.927,08
(in 2019).

Ja
Voorwaarde 2:

Heeft uw werkgever een
WIA-excedentpensioen bij PME
voor u geregeld?

Nee

Ja
Voorwaarde 3:

Bent u arbeidsongeschikt voor
minimaal 35%?

U heeft geen recht op een uitkering van WIA-excedentpensioen
door PME. Deelname is alleen
mogelijk via uw werkgever. Informeer bij uw financieel adviseur
naar mogelijke alternatieven.

U heeft geen recht op een uitkering van WIA-excedentpensioen.

Nee

Ja
U ontvangt binnen twee maanden een brief met informatie
over uw WIA-excedentpensioen.
Heeft u binnen twee maanden
geen brief van ons ontvangen?
Neem dan contact op met onze
Servicedesk.
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Goed om te weten
•	Uw werkgever kan kiezen voor een WIA-excedentpensioendekking van 70%, 75% of 80% van het bedrag
boven het maximumdagloon. Dat betekent dat u een uitkering ontvangt van 70%, 75% of 80% van de
WIA-excedentpensioengrondslag vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage WIA. Op het overzicht van uw
persoonlijke gegevens staat het percentage WIA-excedentpensioendekking vermeld.
•	Het WIA-excedentpensioen is een uitkeringsovereenkomst op risicobasis. Dat betekent dat u niets opbouwt. U
krijgt alleen een WIA-excedentpensioen als u arbeidsongeschikt wordt.
•	Verandert uw arbeids(on)geschiktheid? Verandert ook uw uitkeringspercentage? Dan wordt uw uitkering van het
WIA-excedentpensioen aangepast. Dat gebeurt vanaf de datum waarop het nieuwe arbeidsongeschiktheidspercentage geldt.
•	Wilt u meer informatie over pensioen bij arbeidsongeschiktheid? Leest u dan de facstheet ‘Arbeidsongeschiktheid’
op www.metalektropensioen.nl/downloads.

Waar moet u verder aan denken?
Uw deelname aan de aanvullende regeling WIA-excedentpensioenuitkering stopt als:
• het contract van uw werkgever met PME eindigt.
Let op! U kunt de WIA-excedentpensioenregeling dan niet zelf vrijwillig voortzetten.
• u niet meer deelneemt aan de basispensioenregeling van PME
• u de AOW-datum bereikt
• de premie niet wordt betaald
• uw salaris onder het maximum dagloon komt
Op onze website www.metalektropensioen.nl leest u hier meer over.
De uitkering van uw WIA-excedentpensioen wordt stopgezet als u:
• minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt
• niet aan de verplichtingen voldoet die in het reglement staan vermeld
• de AOW-leeftijd bereikt
• overlijdt

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!
 www.metalektropensioen.nl
 via het contactformulier op www.metalektropensioen.nl/contact
(
088 - 007 98 00

