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UITGAVE JANUARI 2019

DISCLAIMER: Deze brochure geeft algemene informatie over de pensioenregeling
van het Pensioenfonds van de Metalektro. U kunt aan deze brochure geen rechten
ontlenen. Uw rechten zijn vastgelegd in het Pensioenreglement.
U kunt dit reglement aanvragen bij de Servicedesk, of downloaden van de website
www.metalektropensioen.nl bij Downloads.
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Inleiding
Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) verzorgt de pensioenen in de
grootmetaal en elektrotechnische industrie, dus ook die van uw werknemers.
PMT regelt de pensioenen voor de kleinmetaal en metaalnijverheid. Vanaf
1 januari 2015 is er één pensioenregeling voor de Sector Techniek samen.
In deze brochure leest u wat u als werkgever moet doen voor het pensioen van uw
werknemers. Wij leggen ook uit wat u van PME kunt verwachten. Wij geven u tips
voor uw administratie, informeren over premie en facturatie en wijzen op de digitale
mogelijkheden die PME biedt. Ook stippen wij de verschillende regelingen aan en
vertellen wij op welke manieren u met PME in contact kunt komen.
Waar in deze brochure ‘hij’ staat, mag u ook ‘zij’ lezen.
Pensioenfonds van de Metalektro
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Eenvoudig digitaal uw
administratie doen
PME helpt u graag op weg met uw pensioenadministratie. Naast deze brochure informeren wij u op onze website over het PME-pensioen en vindt u relevante gegevens
voor uw bedrijf en uw werknemers. Ook kunt u via de website belangrijke wijzigingen
doorgeven. Snel en makkelijk.
PME Online

	Account PME Online
aanvragen

Speciaal voor werkgevers is er PME Online, een digitale applicatie waarmee uw
pensioenadministratie een stuk makkelijker wordt. Met PME Online kunt u in onze
administratie kijken. U vindt hier de specificatie van de facturen, een overzicht van de
werknemers met loongegevens en de voortgang van de meldingen die u met
Inzendportaal.nl heeft gedaan. Inzendportaal.nl is het programma waarmee u loongegevens en wijzigingen in dienstverbanden van uw werknemers doorgeeft aan PME.
Kijk voor meer informatie bij het hoofdstuk ‘Wat moet u doen als ...’ vanaf pagina 5.
Heeft u een account voor Inzendportaal.nl? Dit account is te gebruiken voor PME
Online en Inzendportaal.nl. Hiermee kunt het volgende doen:
• gegevens inzien van uw werknemers, zoals het dienstverband of het pensioengevend loon.
• uw bedrijfsgegevens bekijken, zoals het adres of de handelsnaam van het bedrijf.
• werknemer- en werkgevermutaties raadplegen.
• de specificatie van de factuur bekijken.
Heeft u nog geen account? Deze kunt u gemakkelijk aanvragen via
www.inzendportaal.nl

Rekenmodules

Verder staan op de website drie rekenmodules:
• premierekenmodule
• Anw-hiaatpensioenrekenmodule
• ouderschapsverlofrekenmodule
Deze rekenmodules worden hieronder beschreven.

Premierekenmodule

Met de premierekenmodule kunt u zelf de pensioenpremie berekenen voor de
(verplichte) basisregeling, voor de (aanvullende) regeling ‘Pensioenopbouw over het
variabel salaris’ en voor de (aanvullende) regeling ‘Pensioenopbouw boven de Salarisgrens’. Belast u van laatstgenoemde regeling een deel van de premie door aan uw
werknemers, dan kunt u de doorsneepremie als basis hiervoor gebruiken.

	Anw-hiaatpensioenrekenmodule

Is uw werknemer geïnteresseerd in een aanvulling op het partnerpensioen voor als
hij komt te overlijden? Dan kan met de Anw-hiaatpensioenrekenmodule een
berekening gemaakt worden van de verschuldigde premie. Met uw werknemer kunt u
afspreken welk deel van de premie hij betaalt. De hoogte van het Anw-hiaatpensioen
bepaalt uw werknemer zelf. Nieuwe deelnemers kunnen vanaf 1 januari 2019 kiezen
uit drie bedragen:
- € 6.900 bruto per jaar;
- € 11.300 bruto per jaar;
- € 15.600 bruto per jaar.
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	Aanvragen Anw-hiaatpensioen voor uw
werknemers

Voor het afsluiten van het Anw-hiaatpensioen kunt u een verzoek richten aan uw
Accountbeheerder. U ontvangt dan een uitvoeringsovereenkomst. De contactgegevens vindt u op pagina 17. Lees verder op pagina 9 hoe u het Anw-hiaatpensioen
aanvraagt voor uw werknemer.

	Ouderschapsverlofrekenmodule

Wilt uw werknemer berekenen welke invloed het ouderschapsverlof heeft op de pensioenopbouw? Dan kan hij dit berekenen via de ouderschapsverlofrekenmodule.

Wat moet u doen als ...
Wanneer u wijzigingen in loongegevens en dienstverbanden van uw werknemers wilt
doorgeven aan PME, moet u dit via Inzendportaal.nl doen. Welke wijzigingen moet
u precies doorgeven? En wanneer moet u dat doen? Lees verder voor meer informatie. De handleiding van Inzendportaal.nl vindt u op www.metalektropensioen.nl bij
Downloads. Hierbij moet u eerst kiezen dat u werkgever bent. Ook kunt u de handleiding vinden in het inzendportaal bij downloads als u uw werkgeversnummer heeft
ingevoerd.
In dienst

u een nieuwe werknemer in dienst neemt?
Meld de werknemer op het moment dat hij bij u in dienst treedt aan bij PME. Doe dit
binnen een maand na indiensttreding via Inzendportaal.nl.

Ontslag

een werknemer zijn ontslag indient of krijgt?
Meld de werknemer af in Inzendportaal.nl. Doe dit binnen een maand na ontslag. Als
u al premie voor deze werknemer heeft betaald voor een periode dat hij niet meer in
dienst was, dan wordt dat in de volgende factuur aangepast.

Ouderschapsverlof

een werknemer met ouderschapsverlof gaat?
Gaat uw werknemer met ouderschapsverlof, dan betaalt PME tijdens dit verlof de helft
van de premie. De andere helft betaalt uw werknemer zelf. Uw werknemer kan zelf
kiezen om wel of geen pensioen op te bouwen over het verlofgedeelte. Kiest hij ervoor
om geen pensioen op te bouwen over de uren, die hij met ouderschapsverlof gaat,
dan bouwt hij minder pensioen op. Het risico op arbeidsongeschiktheid of overlijden
is dan wel voor maximaal 18 maanden gedekt. Laat ons via Inzendportaal.nl weten per
wanneer het verlof ingaat, wanneer het eindigt en om welk werktijdpercentage het
gaat (op basis van een voltijd dienstverband).

Ander verlof

een werknemer een andere soort wettelijk verlof neemt?
Wil uw werknemer met sabbats-, studie- of levensloopverlof? Dan kan uw werknemer
toch pensioen op blijven bouwen. Hij of zij kan kiezen dit voor 100%, 50% of 0% te
doen De verlofmelding geeft u door via Inzendportaal.nl. Tijdens perioden van overige
vormen van wettelijk verlof binnen de dienstbetrekking, bouwt men geen pensioen
op. Uitzondering hierop is zwangerschapsverlof, waarbij men wel pensioen opbouwt.
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Neemt een werknemer bijvoorbeeld een tijdje halve dagen verlof, dan bouwt hij over
de tijd dat hij nog werkt een half pensioen op. De andere helft kan hij voor eigen
rekening bij PME opbouwen. Dat mag hij zelf bepalen. Gaat hij met voltijd verlof, dan
bouwt hij in die periode helemaal geen pensioen op. Laat ons via Inzendportaal.nl
weten per wanneer het verlof ingaat en voor welk percentage. Wanneer het verlof eindigt en voor hoeveel de werknemer eventueel nog blijft werken is voor PME ook van
belang. U vindt het formulier voor het aanmelden van pensioenopbouw tijdens verlof
op onze website bij Downloads.
Verandering in salaris

het salaris van een werknemer verandert?
U geeft aan het begin van elk jaar of bij indiensttreding tijdens het jaar, het salaris van
uw werknemers op. Verandert het salaris in de loop van het jaar, dan hoeft u niets te
doen. Het salaris op 1 januari geldt voor het gehele jaar. Salariswijzigingen ná 1 januari
tellen pas in het jaar daarop mee bij de pensioen- en premieberekening.
Bouwt uw werknemer ook pensioen op over variabele salarisbestanddelen, dan is het
mogelijk dat veranderingen hierin wel pensioengevend zijn in het jaar waarin het
variabele salarisbestanddeel is uitgekeerd. Dit soort mutaties moet u dus wél doorgeven. Wijzigingen in het parttime percentage van uw werknemer moet u binnen een
maand doorgeven via Inzendportaal.nl.

	Arbeidsongeschiktheid

Bij overlijden

een werknemer arbeidsongeschikt raakt?
Wordt uw werknemer arbeidsongeschikt verklaard door UWV, dan moet u het parttimepercentage en/of salaris aanpassen. Doe dit pas vanaf het moment dat de uitkering is
ingegaan. Regel dit binnen een maand via Inzendportaal.nl.
Mogelijk maakt uw werknemer aanspraak op premievrije deelneming aan de
pensioenregeling. Deze premievrije deelneming wordt automatisch in onze administratie verwerkt na aanmelding van UWV. Zowel u als uw werknemer worden hierover
door PME geïnformeerd.

een werknemer overlijdt?
Geef via Inzendportaal.nl door dat uw werknemer overleden is. U betaalt dan vanaf
de dag na het overlijden geen premie meer voor deze werknemer. PME krijgt ook via
de Basisregistratie Personen (BRP) bericht van het overlijden van een deelnemer als
hij in Nederland stond ingeschreven. PME stuurt automatisch de formulieren voor het
aanvragen van partnerpensioen toe. Dit is alleen van toepassing als uw werknemer
was getrouwd of geregistreerd partner was. Als hij samenwoonde met een samenlevingsovereenkomst of -verklaring afgesloten bij de notaris en dit is niet eerder aan
ons doorgegeven, dan moet de nabestaande zelf contact opnemen met PME. Is dit al
wel doorgegeven (tip: de nabestaande kan op het laatste UPO kijken of er een partner
geregistreerd is) dan sturen wij automatisch de formulieren. De formulieren daarvoor
sturen wij naar het laatst bekende adres.
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Premie
	Premie basisregeling

U betaalt de volledige premie voor de pensioenregeling aan PME. De premie voor het
ouderdomspensioen wordt berekend over maximaal € 74.327 (2019) minus de franchise (voor 2019 is dit € 14.554). De franchise voor de berekening van de premie is
voor alle leeftijdscategorieën gelijk.
Minimaal 52,03% van de pensioenpremie komt voor uw rekening. Uw werknemers betalen
dus maximaal 47,97%. U mag binnen deze grenzen zelf, in overleg met uw werknemers,
de verdeling bepalen.

	Premie voor Voorwaardelijk extra pensioen

Het bestuur van PME heeft besloten om vanaf 2011 extra premie te heffen om een
reserve te creëren van waaruit later het Voorwaardelijk extra Pensioen (VEP) kan
worden betaald. In 2019 is deze premie ter versterking van de bestemmingsreserve
(PTVB-premie) 2,32% van de pensioengrondslag en komt geheel voor rekening van de
werkgever.

	Franchise en meer

Kerncijfers 2019
Premiegegevens

2019

Franchise premie alle werknemers

€ 14.554

Maximumsalaris pensioenopbouw en
premie

€ 74.327

Pensioenpremie

22,7% van de pensioengrondslag/
premiegrondslag ( = maximumpremie),
dit bestaat uit:
- Werknemerspremie: max. 10,89% van
de pensioengrondslag
- Werkgeverspremie: min. 11,81% van de
pensioengrondslag

Premie voor werknemers geboren vóór
1950

85% van de premie basisregeling

Premie versterking bestemmingsreserve

2,32% van de pensioengrondslag

Pensioenrekenleeftijd werknemers
geboren vóór 1950

62 jaar

Pensioenrekenleeftijd werknemers
geboren in 1950 of later

68 jaar

Opbouwpercentage

1,875%
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Facturatie
U krijgt twaalf facturen per jaar. U kunt de bijbehorende specificaties bekijken en
downloaden in PME Online. Correcties worden verrekend op de eerstvolgende
factuur. De factuur laat dus de actuele premiestand zien.
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Welke collectieve regelingen
biedt PME?
Aanvullend pensioen

Wij bieden uw werknemers een moderne collectieve pensioenregeling. Ook kunt u, via
PME, aanvullende regelingen aanbieden aan uw werknemers. Zo kunt u samen met uw
werknemers een pensioenpakket samenstellen dat past bij uw personeel.

Waarom een aanvullend pensioen bij PME?
PME heeft geen winstoogmerk, maar is van en voor de bedrijfstak. Dat betekent scherpe
tarieven en producten die nauw aansluiten bij de basisregeling van PME. Bovendien hebben u en uw werknemers met de aanvullende regelingen van PME alles in één hand. Wel
zo makkelijk.
	Welke aanvullende
regelingen zijn er?

Welke aanvullende regelingen kunt u via PME aanbieden?
1. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens:
U kunt het pensioen aanvullen voor uw werknemers die meer verdienen dan het maximum van € 74.327 (2019) tot een maximum pensioengevend salaris van € 107.593.
2. Het WIA-excedentpensioen:
U kunt een extra uitkering bovenop de WIA verzekeren voor de werknemers van wie
het salaris meer is dan het maximum salaris waarover de WIA uitkeert. Hiermee wordt
het inkomen van de arbeidsongeschikte werknemers aangevuld.
3. Pensioenopbouw over variabel salaris:
U kunt daarmee een aanvulling verzekeren op het pensioen van de werknemers met
variabele beloningen door ook over bijvoorbeeld een SAO-toeslag of een ploegentoeslag pensioen op te bouwen.
4. Het Anw-hiaatpensioen:
Voor extra partnerpensioen voor de nabestaanden van uw werknemer.
De eerste drie regelingen zijn collectief. Dit houdt in dat wij deelnemers niet individueel
kunnen aansluiten. Het Anw-hiaatpensioen kan individueel worden afgesloten, dit verloopt
via de werkgever. Wilt u meer informatie over de aanvullende regelingen en hoe u deze kunt
afsluiten, neemt u dan contact op met de werkgeversconsulent voor uw regio. Kijk voor de
contactgegevens op pagina 16 of op www.metalektropensioen.nl/werkgeversconsulenten.

	Anw-hiaatpensioen
aanvragen

Zo vraagt u het Anw-hiaatpensioen aan voor uw werknemer:
•	Stuur uw werknemer het aanvraagformulier deelname Anw-hiaatpensioenregeling.
Dit formulier vindt u op onze website bij downloads - formulieren.
• Hij vult dit formulier in en levert dit ondertekend bij u in.
•	Meld uw werknemer aan voor Anw-hiaat in PME Online. Hiervoor gaat u in PME
Online naar ‘Werknemers’, ‘Werknemer zoeken’. Na het invullen van BSN, naam of
persoonsnummer van uw werknemer, klikt u op ‘ANW-Hiaat Aanmelden’.
•	Daarna ontvangt uw werknemer thuis per post de offerte. Als hij akkoord gaat,
stuurt hij deze ondertekend met uw handtekening retour naar PME. U ontvangt een
kopie.
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•	De premie verrekent u bruto op zijn loonstrook. Heeft u een deelnemer, die een
medisch traject moet doorlopen? Let er dan op dat de ingangsdatum kan afwijken.
Houdt u de premie voor het Anw-hiaatpensioen daarom pas in als PME de premie
vermeldt op de factuur.
Meer weten? Kijk voor meer informatie over Anw-hiaatpensioen en de voorwaarden
op www.metalektropensioen.nl/anwhiaatpensioen.
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PME neemt de eerste vragen weg
PME helpt u op weg

Niet alleen bij u, maar ook bij uw werknemers. Hoe?
• Via heldere en beknopte factsheets vertellen we hoe de pensioenregeling op de
verschillende onderdelen in elkaar zit. Met het PME Magazine houden wij u en uw
werknemers minimaal twee keer per jaar op de hoogte. Ook gepensioneerden krijgen
het PME Magazine.
• De pensioenconsulenten van PME zijn er voor werkgevers en werknemers.
Ze geven informatie op maat over de pensioenregeling van PME. Dat doen
ze op individueel niveau, maar op verzoek ook groepsgewijs op locatie. De
werkgeversconsulent biedt bovendien een workshop over de pensioenregeling aan,
speciaal bedoeld voor P&O en HRM-medewerkers. U kunt zich daarvoor aanmelden
bij de consulent voor uw regio.
• Het telefoonnummer van de werkgeversconsulent in uw regio vindt u op pagina 16
en op het werkgeversdeel van de PME-website. Het nummer van de werknemersconsulent vindt u op www.metalektropensioen.nl/werknemersconsulenten.
• Voor vragen over alle administratieve kwesties rondom PME kunt u terecht bij uw
accountbeheerder. De contactgegevens vindt u op pagina 17.
• PME organiseert als de actualiteit daarom vraagt bijeenkomsten voor werkgevers.
PME organiseert ook bijna elke maand een regiobijeenkomst voor gepensioneerden.
Werknemers ontmoeten we bij speciale gebeurtenissen, zoals een grote verandering
van de pensioenregeling.
• PME geeft een digitale nieuwsbrief uit voor werkgevers. Deze verschijnt één keer
in de twee maanden of vaker als er nieuws is. U kunt zich hiervoor aanmelden via
www.metalektropensioen.nl/aanmelden-nieuwsbrief/werkgever.
• Wilt uw werknemer een goed beeld van zijn persoonlijke pensioensituatie? Er is ook
een digitale nieuwsbrief voor uw werknemers en één voor gepensioneerden. Deze
nieuwsbrieven verschijnen één keer per kwartaal. Aanmelding verloopt via Mijn PME.
• In Mijn PME kan uw werknemer zijn pensioen online bekijken, zelf verschillende
berekeningen maken en direct zien wat de berekeningen voor zijn pensioen betekenen.
Inloggen is eenvoudig met DigiD op www.metalektropensioen.nl/mijnpme. Buitenlandse medewerkers zonder DigiD hebben helaas geen toegang.
• Op het jaarlijkse UPO (Uniform Pensioenoverzicht) zien werknemers precies hoe
het met hun eigen pensioen gaat. Uw werknemers kunnen het UPO downloaden in
Mijn PME.
• Op www.metalektropensioen.nl vindt u snel alle informatie over pensioen die u
nodig heeft.
• De Servicedesk beantwoordt telefonisch en per e-mail alle pensioenvragen van uw
werknemers.
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Het pensioen van uw werknemers
Goed om te weten

	Hoofdpunten
pensioenregeling

Wat houdt de PME-regeling in voor uw werknemers? Hoeveel bouwt een werknemer
op? Wanneer kan een werknemer met pensioen? Onderstaande informatie is voor
werknemers geboren in 1950 of later. Is uw werknemer geboren vóór 1950? Ga dan voor
meer informatie naar www.metalektropensioen.nl.

Het pensioen in het kort, voor werknemers geboren in 1950 of later
Pensioenopbouw
• 	Vanaf 1 januari 2015 is er één pensioenregeling voor de Techniek (Metalektro en
Metaal & Techniek samen). De pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de
vorm van een zogenoemde voorwaardelijke middelloonregeling. Uw werknemer
bouwt ieder jaar pensioen op over een deel van zijn salaris van dat jaar.
• Hij bouwt ieder jaar maximaal 1,875% van de pensioengrondslag aan pensioen op.
• De pensioenrekenleeftijd is 68 jaar: dit betekent dat wij er van uitgaan dat het
pensioen ingaat op 68 jaar, maar uw werknemer kan eerder of later met pensioen.
• De pensioenopbouw loopt tot de eerste dag van de maand waarin uw werknemer
de AOW-leeftijd bereikt. Stopt hij eerder met werken, dan stopt de pensioenopbouw
ook eerder.
• Uw werknemer bouwt ouderdomspensioen op voor hemzelf. Komt hij te overlijden,
dan is er ook een partnerpensioen voor zijn eventuele partner en wezenpensioen
voor (minderjarige en/of studerende) kinderen. De ingangsdatum partnerpensioen
en wezenpensioen is per 1 januari 2016 de eerste van de maand volgend op de
maand van overlijden van de deelnemer.
Het partnerpensioen bestaat uit drie delen:
1. Het deel dat u al heeft opgebouwd.
2. 	Het deel dat verzekerd is op risicobasis. Dit is 20% van het ouderdomspensioen.
Dit deel wordt alleen uitgekeerd aan uw partner als u overlijdt voor uw AOWleeftijd en u nog werkt in de Metalektro.
3. 	Het deel dat u nog op kunt bouwen in de toekomst. Dit is 50% van het ouderdomspensioen. Het is uw eigen potje. Als u met pensioen gaat, kunt u dit potje
inwisselen voor een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als uw partner zelf
voldoende inkomen heeft of als u geen partner (meer) heeft. Of u kunt het
ouderdomspensioen juist inwisselen voor een hoger partnerpensioen bij
pensionering.
• De verplichte basisregeling geldt in de sector voor alle werknemers vanaf 18 jaar
met een pensioengevend salaris van maximaal € 74.327.
• Via de aanvullende regeling Pensioenopbouw boven de Salarisgrens is pensioenopbouw mogelijk tot een pensioengevend salaris van maximaal € 107.593. Dit is
alleen mogelijk wanneer u deze regeling bij PME heeft afgesloten.
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Premie
• 	U betaalt samen met uw werknemer een premie voor het pensioen. Die totale
premie bedraagt (voor werknemers geboren in 1950 of later) in 2019 22,7% van de
pensioengrondslag. U betaalt minimaal 11,81%, uw werknemer betaalt dus maximaal 10,89%.
• 	In de periode van 2015 tot 2019 staan de premiepercentages vast. Als de premie
in een jaar onvoldoende blijkt voor een volledige pensioenopbouw en de premie
niet (volledig) kan worden aangevuld uit een speciaal potje, het zogenoemde
premie-egalisatiedepot, dan wordt het opbouwpercentage van 1,875% voor dat jaar
verlaagd. Deze verlaagde pensioenopbouw wordt niet meer ingehaald. Voorwaarde
is dat de premie voldoende moet zijn voor de jaarlijkse pensioenopbouw.
• 	Raakt uw werknemer arbeidsongeschikt? Dan kan hij toch pensioen blijven opbouwen. PME betaalt dan een deel van zijn premie.

	Voorwaardelijk extra
pensioen

Uitzicht op Voorwaardelijk extra pensioen
Iedereen geboren in de periode 1950 tot en met 1972 die op 31 december 2005
uitzicht had op een TOP-SUM- of TOP-SUMO-uitkering, heeft daarvoor in de plaats
uitzicht gekregen op een Voorwaardelijk extra pensioen (VEP).
Dit kan worden ingezet om eerder te stoppen, of voor een hoger ouderdomspensioen.
Het extra ouderdomspensioen voor werknemers geboren in 1950 of later en vóór 1973
is voorwaardelijk, net als de TOP-SUM of TOP-SUMO dat waren. Werknemers die zijn
geboren in de jaren 1950 tot met 1972 kunnen uitzicht hebben op VEP als zij aan de
voorwaarden voldoen.
Of het uitzicht op VEP wordt omgezet in extra pensioen is niet zeker. PME bekijkt aan
het eind van ieder jaar of VEP kan worden toegekend aan deelnemers die aan de voorwaarden voldoen en in het kalenderjaar daarna 61 jaar worden.
Voor deelnemers die zijn geboren in 1950 tot en met 1958 is het VEP ingekocht en
toegekend. Meer informatie over VEP kunt u lezen in ‘Overgangsregeling VPL PME’.
Deze vindt u op onze website bij Downloads. U kunt het ook opvragen bij de Servicedesk of uw pensioenconsulent.

	Hoogte van het
Voorwaardelijk
extra pensioen

De hoogte van VEP wordt mogelijk aangepast
CAO-partijen zijn overeengekomen dat bij de inkoop van het VEP een correctiefactor
moet worden toegepast. Die wordt jaarlijks vastgesteld.
Het VEP wordt aangepast aan de gestegen levensverwachting.
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Houdt het pensioen van uw
werknemers zijn waarde?
Indexatie

PME streeft ernaar het pensioen van uw werknemers ieder jaar te laten meegroeien
met de stijging van de prijzen. Het jaarlijks verhogen van de pensioenen wordt indexatie genoemd. De dekkingsgraad laat zien hoe PME er financieel voor staat. Of wij de
pensioenen van uw werknemers kunnen verhogen, hangt af van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen
twaalf maanden. Of wij de pensioenen van uw werknemers moeten verlagen hangt af
van de dekkingsgraad aan het einde van het jaar.
Wij verwachten het pensioen van uw werknemers de komende jaren niet te kunnen
verhogen. Dat komt omdat de beleidsdekkingsgraad op dit moment te laag is. Ook
een verlaging van de pensioenen van uw werknemers valt de komende jaren niet uit
te sluiten. In 2019 worden de pensioenen niet verlaagd.
·	Is de dekkingsgraad aan het einde van een jaar lager dan ca. 90%, dan moeten wij
mogelijk het pensioen van uw werknemers in het daar op volgende jaar verlagen.
Deze verlaging mag worden gespreid over een aantal jaren.
·	Is de beleidsdekkingsgraad gedurende vijf jaar (te tellen vanaf 1 januari 2015: dus
op 31 december 2019) lager dan 104,3%? Dan moeten wij het pensioen van uw
werknemers in 2020 verlagen. De verlaging is dan het verschil tussen de dekkingsgraad van december 2019 en 104,3%. Deze verlaging mag worden gespreid over
een aantal jaren.
·	Is de beleidsdekkingsgraad in een jaar lager dan 110%? Dan is het wettelijk niet
toegestaan de pensioenen van uw werknemers te verhogen.
·	Is de beleidsdekkingsgraad boven de 110%? Dan besluit het bestuur van PME of de
pensioenen van uw werknemers kunnen worden verhoogd en met hoeveel.
Voor indexatie hebben uw werknemers geen premie betaald. Het pensioen van uw
werknemers wordt alleen verhoogd als de financiële positie van het fonds dit toelaat.

De opgebouwde pensioenen zijn per 1 januari 2019 niet verhoogd,
maar ook niet verlaagd
In onderstaand overzicht ziet u hoe de pensioenen van uw werknemers over de afgelopen vijf jaar zijn aangepast.
Jaar

Verhoging per 1 januari
van het jaar

Verlaging per 1 januari
van het jaar

Stijging prijzen in voorafgaand jaar*

2018

0%

0%

1,36%

2017
2016
2015

0%
0%
0%

0%
0%
0%

-0,32%
0,81%
0,59%

2014

0%

0,5%

1,68%

*Prijsstijgingen over de periode 1 juli - 1 juli voorafgaand, gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor
Statistiek.
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De financiële positie van PME is niet voldoende
PME heeft in 2018 een nieuw herstelplan ingediend, gebaseerd op de dekkingsgraad van 31
december 2017. In dit plan staat welke maatregelen PME neemt om de financiële positie van
het fonds te verbeteren. Als PME eind 2019 een beleidsdekkingsgraad heeft van minder dan
104,3%, dan moet PME de pensioenen verlagen.
Kijk voor meer informatie over het herstelplan en de meest actuele dekkingsgraad en
beleidsdekkingsgraad op onze website www.metalektropensioen.nl. U kunt het herstelplan
downloaden van de website of kosteloos bij ons opvragen.
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Over PME
PME, het bedrijfstakpensioenfonds van de Metalektro, beheert de pensioenen van
ongeveer 616.000 deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden. Van werknemers
op scheepswerven tot werknemers van producenten van halfgeleiders. In totaal zijn
ongeveer 1.300 werkgevers aangesloten bij PME.

Contact en ondersteuning
Als werkgever heeft u voor het pensioen van uw werknemers vooral te maken met de
werkgeversconsulent en de accountbeheerders van PME. De werkgeversconsulent
helpt u als u informatie nodig heeft over de inhoud van de pensioenregeling. Met de
accountbeheerder(s) heeft u contact over de administratieve kant van de pensioenen.

Heeft u nog vragen?
Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u op onze website
www.metalektropensioen.nl. Voor vragen kunt u terecht bij onze werkgeversconsulenten
en accountbeheerders.

Werkgeversconsulenten
Heeft u vragen over de inhoud van de regeling of beleidsvragen, neemt u dan contact
op met de werkgeversconsulenten van PME. U kunt een afspraak maken met uw werkgeversconsulent. Zij komen gratis bij u langs.
Regio’s Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland,
Noord-Holland en Zuid- Holland
Marcel Dorren
Tel: 06 - 20 54 46 29
Mail: marcel.dorren@metalektro.nl

Regio’s Gelderland, Noord-Brabant, Limburg , Utrecht en Zeeland
Toin Obbing
Tel: 06 - 43 59 41 01
Mail: toin.obbing@metalektro.nl
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Accountbeheerders
Voor vragen over de uitvoering en administratie van de regeling kunt u als werkgever
terecht bij de accountbeheerders van PME.
Regio Noord
Gülay Ermis, Jacqueline Mell, Ab Pos, Jiska Smink en Isabel Montez
Tel: 088 - 007 98 84
Mail: noord@metalektropensioen.nl
Regio Zuid
Kimberly Smit, Yvonne van Dam, Erik-Jan Welgraven, Machteld van Lil, Else Peters en
Axel van Buren
Tel: 088 - 007 98 86
Mail: zuid@metalektropensioen.nl

Werkgeversorganisatie
FME is de ondernemersorganisatie in de technologisch-industriële sector. FME heeft
de helft van de zetels in het bestuur van PME.
FME
Boerhaavelaan 40
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
Tel. 079 - 353 11 00 Fax 079 - 353 13 65

Pensioenreglement
U kunt de pensioenreglementen en de uitvoeringsrichtlijnen van PME opvragen. Die
worden u dan per post toegezonden. U kunt de reglementen en de uitvoeringsrichtlijnen
ook vinden op en/of downloaden van www.metalektropensioen.nl bij Downloads.

Factsheets
Er zijn factsheets voor werknemers over specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld over
arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid. U kunt ze downloaden van
www.metalektropensioen.nl bij Downloads.
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Heeft u nog vragen?
Mail of bel gerust. Wij helpen u graag:
Pensioenfonds van de Metalektro

Accountbeheerders
Regio Noord
 noord@metalektropensioen.nl
(

088 - 007 98 84

Regio Zuid
 zuid@metalektropensioen.nl
(

088 - 007 98 86

 www.metalektropensioen.nl
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