Arbeidsongeschikt
Gedurende maximaal de eerste twee jaar van uw ziekte bouwt u volledig pensioen op. Na maximaal twee jaar ziekte
bepaalt UWV of u arbeidsongeschikt bent. De gevolgen voor uw pensioen zijn afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Hieronder ziet u wat u moet doen.
Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt?

Nee

Ja

Bent u meer dan 80% arbeidsongeschikt?

• U krijgt geen uitkering van
UWV.
• Als u blijft werken bij een
werkgever, die is aangesloten
bij PME, bouwt u automatisch
pensioen op bij PME over het
aantal uren dat u nog werkt.
Werkt u nog gedeeltelijk binnen
de Metalektro?

Nee
Ja
• U krijgt een uitkering van UWV.
•	PME betaalt de premie voor
uw pensioenopbouw. U
bouwt pensioen op over 70%
van de pensioengrondslag,
zoals deze was direct voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid.

Nee
Ja
• U krijgt een uitkering van UWV.
• U blijft pensioen opbouwen
over het aantal uren dat u
nog werkt. Hiervoor betaalt
u samen met uw werkgever
premie.
• Over het deel dat u arbeidsongeschikt bent, bouwt u ook
pensioen op. Daarvoor betaalt
PME de premie. Dat heet
premievrije pensioenopbouw.
Lees meer op de volgende
pagina.

• U krijgt een uitkering van UWV.
• U bouwt over uw arbeidsgeschikte deel geen pensioen op
bij PME, doordat u niet in de
Metalektro werkt voor het deel
dat u zou kunnen werken.
• U bouwt alleen pensioen op
over het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Daarvoor
betaalt PME de premie. Dat
heet premievrije pensioenopbouw. Hoeveel pensioen
u opbouwt hangt af van uw
arbeidsongeschiktheidspercentage.

Goed om te weten
•	Heeft UWV bepaald dat u arbeidsongeschikt bent? Wij sturen u binnen drie maanden een brief, waarin wij u informeren over premievrije pensioenopbouw. Ontvangt u binnen drie maanden geen brief van ons? Neem dan contact
met ons op om uw arbeidsongeschiktheid aan ons door te geven.
• Als u voor uw AOW-leeftijd (gedeeltelijk) met pensioen gaat, stopt uw premievrije pensioenopbouw voor uw
arbeidsongeschikte deel.
•	Was u deelnemer aan de WIA-excedentpensioenregeling van PME? U krijgt van PME een aanvulling op uw uitkering
van UWV.
•	Heeft u een Anw-hiaatpensioen bij PME? Uw deelname aan Anw-hiaatpensioen blijft ook doorlopen. PME betaalt de
premie voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent.
• 	Mogelijk bent u via uw werkgever verzekerd voor een aanvulling op uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Vraag
uw werkgever ernaar.
• 	Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u of u uitzicht heeft op de overgangsregeling Voorwaardelijk extra
pensioen (overgangsregeling VPL PME). Uw (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid heeft mogelijk gevolgen voor uw
uitzicht op en de hoogte van uw Voorwaardelijk extra pensioen (VEP).
PME460-1

Februari 2017

Arbeidsongeschiktheid

Maximale premievrije pensioenopbouw

35 – 45%

28%

45 – 55%

35%

55 – 65%

42%

65 – 80%

50,75%

80 – 100%

70%

In de tabel ziet u dat de hoogte van uw maximale premievrije pensioenopbouw afhankelijk is van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Hieronder ziet u een voorbeeld wat dat betekent voor iemand die 47% arbeidsongeschikt is.

Pensioenopbouw

Over welk deel van mijn pensioengrondslag bouw ik pensioen op?
Ik ben 47% arbeidsongeschikt

100%

opbouw over
de pensioengrondslag

Eventueel opbouw over het aantal uren dat u werkt,
als u werkt bij een werkgever in de Metalektro

35%

Premievrije opbouw

Start WIA-uitkering UWV

Pensioeningang

Pensioenopbouw

Hoeveel pensioen bouw ik op?
Hoeveel pensioen bouw ik per jaar op bij een pensioengrondslag van € 10.460 per
jaar en arbeidsongeschiktheidspercentage van 47%?

€196,13

Eventueel opbouw over het aantal uren dat u nog
werkt, als u werkt bij een werkgever in de Metalektro

€ 68,64
Premievrije opbouw

Start WIA-uitkering UWV

Pensioeningang

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

