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Aanvraagformulier
Reparatie AOW-gat
Reparatie AOW-gat

De leeftijd waarop u AOW krijgt van de overheid gaat steeds verder omhoog. Bent u tussen
1 januari 2013 en 30 juni 2015 met vervroegd pensioen gegaan en is uw levenslange ouderdomspensioen nog niet ingegaan? Dan gaat uw AOW later in dan uw levenslange ouderdomspensioen van PME. U kunt er dan voor kiezen om uw AOW-gat te repareren.
Met dit formulier vraagt u deze reparatie aan.

Hier kiest u voor

Als u gebruik maakt van de regeling van PME om uw AOW-gat te repareren, dan dicht u het
gat tussen de eerste dag van de maand waarin uw levenslange ouderdomspensioen ingaat
en de eerste dag van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Het bedrag om het gat te
repareren is € 1.000 bruto per maand. Een uitgewerkt voorbeeld vindt u in de bijlage. Een
deel van uw levenslange ouderdomspensioen wordt gebruikt om uw AOW-gat te repareren. Uw
levenslange ouderdomspensioen wordt dus lager.

Aanvragen reparatie
AOW-gat

Als u onderstaande gegevens invult, het formulier ondertekent en terugstuurt naar PME,
nemen wij uw aanvraag in behandeling. Let op: wij moeten dit formulier uiterlijk voor de eerste
dag van de maand waarin de reparatie van uw AOW-gat in moet gaan, hebben ontvangen.

Persoonsnummer
Naam
Wilt u dat PME de reparatie toepast op uw pensioen vanaf de maand waarin uw levenslange
ouderdomspensioen ingaat en uitkeert tot de eerste dag van de maand waarin u uw AOWleeftijd bereikt? U gaat dan akkoord dat uw levenslange pensioen vanaf de ingang wordt
verlaagd. Let op: PME beoordeelt eerst of u aan de voorwaarden voldoet.


Ja, ik ga akkoord met het verlagen van mijn levenslange pensioen en ontvang graag de
reparatie van het AOW-gat tot de eerste dag van de maand van mijn AOW-leeftijd.

Ondertekening

Uw handtekening

Datum

Wat moet u doen?

Plaats

Stuur dit aanvraagformulier 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

PME 863-1 08.17
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Bijlage
Hoeveel wordt mijn ouderdomspensioen lager als ik gebruik maak van de reparatie van het AOW-gat?
De verlaging van het ouderdomspensioen wordt gebaseerd op onderstaande tabel.1
Aantal
maanden
reparatie
(€ 1.000 per
maand)

Levenslange
verlaging
ouderdomspensioen
(bruto per
jaar)

Aantal
maanden
reparatie
(€ 1.000 per
maand)

Levenslange
verlaging
ouderdomspensioen
(bruto per
jaar)

Aantal
maanden
reparatie
(€ 1.000 per
maand)

Levenslange
verlaging
ouderdomspensioen
(bruto per
jaar)

Aantal
maanden
reparatie
(€ 1.000 per
maand)

Levenslange
verlaging
ouderdomspensioen
(bruto per
jaar)

1

€ 71,89

7

€ 503,23

13

€ 934,57

19

€ 1.365,91

2

€ 143,78

8

€ 575,12

14

€ 1.006,46

20

€ 1.437,80

3

€ 215,67

9

€ 647,01

15

€ 1.078,35

21

€ 1.509,69

4

€ 287,56

10

€ 718,90

16

€ 1.150,24

22

€ 1.581,58

5

€ 359,45

11

€ 790,79

17

€ 1.222,13

23

€ 1.653,47

6

€ 431,34

12

€ 862,68

18

€ 1.294,02

24

€ 1.725,36

Voorbeeld:
Bij een reparatie van drie maanden ter grootte van € 1.000 per maand, wordt het levenslange ouderdomspensioen met € 215,67
per jaar verlaagd. Dit is gelijk aan € 17,97 per maand. De verlaging gaat in vanaf de eerste dag van de maand waarin uw levenslange ouderdomspensioen ingaat.
Situatie zonder reparatie AOW-gat:
Let op, onderstaande bedragen zijn bruto maandbedragen
Levenslang ouderdomspensioen					

€

Situatie met reparatie AOW-gat:
Let op, onderstaande bedragen zijn bruto maandbedragen
Levenslang ouderdomspensioen					
Reparatie AOW-gat							
Verlaging door reparatie AOW-gat
					
Ouderdomspensioen tot AOW-ingang					

€
€
€
€

700,00
1.000,00 +
17,97 -/1.682,03

Ouderdomspensioen vanaf AOW-ingang					
Verlaging door reparatie AOW-gat					
Ouderdomspensioen vanaf AOW-ingang					

€
€
€

700,00
17,97 -/682,03

700,00

Let op, vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u naast uw pensioen van PME, uw AOW van de Sociale Verzekeringsbank. Kijk voor meer
informatie over uw AOW-leeftijd op de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl).

1

LET OP: bedrag reparatie is per maand, verlaging pensioen is per jaar!
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