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Voorwoord
is aangesloten bij “Stichting Pensioenfonds van de Metalektro” (hierna: het Fonds).
De werknemers van
zijn deelnemer aan de
Verplichte pensioenregeling van het Fonds. De pensioenregeling van het Fonds is vastgelegd in het Pensioenreglement
2015 van het Fonds (hierna: het Reglement).
Op grond van het Reglement hebben
en de
Deelnemers in gezamenlijk overleg de mogelijkheid om, naast de Verplichte pensioenregeling van het Fonds,
aanvullende regelingen bij het Fonds te verzekeren.
is in dat verband en in overleg met de bij haar in
dienst zijnde Werknemers overeengekomen de in het Reglement omschreven aanvullende regeling (Pensioenopbouw
boven de Salarisgrens) onder te brengen bij het Fonds.
In aanvulling op dan wel in afwijking van het Reglement, geldt dit Aanvullend reglement.
Voor werknemers geboren na 1949 geldt vanaf 1 januari 2015 het Reglement zoals dat luidt vanaf 2015 en zoals dat
nadien wordt gewijzigd. Voor werknemers geboren vóór 1950 blijft het Reglement gelden dat laatstelijk gold vóór
1 januari 2006, met in achtneming van de overgangsregelingen in hoofdstuk E en de nadien aan te brengen wijzigingen. Voor zover er onderlinge verschillen zijn die van invloed zijn op het Aanvullend reglement, zal naar de bepaling in
het specifieke Reglement worden verwezen.

Artikel 1 Definities
1.	In dit Aanvullend reglement zijn de definities van het Reglementvan toepassing, tenzij anders vermeld in lid 2 van
dit artikel.
2.

In aanvulling op dan wel in afwijking van het Reglement worden in dit Aanvullend reglement aangemerkt als:
a. Aanvullend reglement:
		 het aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)
b. Deelnemer:
		De Werknemer die Deelnemer is aan de pensioenregeling van het Fonds, die een Pensioengevend salaris
boven de Salarisgrens als bedoeld in dit artikel heeft.
c. Maximum Salaris:
		Het fiscale gemaximeerde salaris dat voor pensioenopbouw in aanmerking mag worden genomen volgens
artikel 18ga Wet op de Loonbelasting 1964. Het Maximum Salaris bedraagt per 1 januari 2019 € 107.593 en zal
ieder jaar worden aangepast aan het fiscaal gemaximeerde salaris volgens artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964.
d. Opbouwjaren:
		Het aantal deelnemingsjaren tussen het begin van de deelname en uiterlijk de AOW-datum als bedoeld in dit
Aanvullend reglement. Dit aantal wordt verhoogd met een extra aanspraak op ouderdomspensioen die uit
een eventuele inkomende waardeoverdracht wordt verkregen.
		De bepaling van het aantal opbouwjaren gebeurt in dagen nauwkeurig, waarbij een jaar op 360 dagen en een
maand op 30 dagen wordt gesteld.
e. Pensioengevend salaris:
		 Het salaris als omschreven in het Reglement.
f. Aanvullende pensioengrondslag Pensioenopbouw boven de Salarisgrens:
		Het gedeelte van het Pensioengevend salaris boven de Salarisgrens (2019: € 74.327). Voor de pensioenopbouw
boven de Salarisgrens wordt het Pensioengevend salaris gemaximeerd op het Maximum Salaris (Aanvullende
pensioengrondslag).
g. Reglement: Pensioenreglement 2015 geldend per 1 januari 2019.
h. Uitvoeringsovereenkomst:
		De schriftelijke vastlegging van de verzekering van de aanvullende regeling tussen de Werkgever en het
Fonds.
i. Werkgever:
		
, gevestigd te
j. Werknemer:
		 De persoon die een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst heeft met de Werkgever.
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Artikel 2 Algemeen
In dit Aanvullend reglement gelden de bepalingen van het Reglement en de Beleidsregels, tenzij in dit Aanvullend
reglement anders is bepaald. Voor situaties waarin dit Aanvullend reglement niet voorziet, is derhalve het bepaalde
in het Reglement van toepassing.

Artikel 3 Deelname
1.	De deelname aan de in dit Aanvullend reglement verzekerde aanvullende regeling “Pensioenopbouw
boven de Salarisgrens laag” als bedoeld in het Reglement vangt aan:
- zodra de Deelnemer een Aanvullende pensioengrondslag heeft, en
- niet eerder dan op de dag dat dit Aanvullend reglement in werking is getreden.
2.

Deze deelname eindigt:
a. bij het einde van de arbeidsovereenkomst tussen Werkgever en Werknemer; of
b. op de dag direct voorafgaand aan de AOW-datum; of
c. op de dag direct voorafgaand aan de Pensioeningangsdatum; of
d. zodra de Werknemer geen Aanvullende pensioengrondslag meer heeft; of
e. zodra de Uitvoeringsovereenkomst eindigt; of
f. op een door het Fonds te bepalen tijdstip indien de premie niet tijdig is voldaan.

Artikel 4 Vaststelling Aanvullende Pensioengrondslag
De Aanvullende pensioengrondslag van de Deelnemer wordt vastgesteld per de begindatum van het (hernieuwde)
deelnemerschap en vervolgens:
per 1 januari van elk jaar, dan wel
per de datum dat aan de Deelnemer een Incidenteel variabel salarisbestanddeel wordt uitgekeerd.
Het bepaalde bij het tweede gedachtestreepje geldt slechts indien het Incidenteel variabele salarisbestanddeel
behoort tot het Pensioengevend salaris.

Artikel 5 Aanspraken aanvullende regeling
1.	De verwerving van het aanvullend ouderdoms-, partner- en wezenpensioen van de Deelnemer vindt plaats over
de Aanvullende pensioengrondslag met inachtneming van het uit hoofde van dit Aanvullend reglement totaal
aantal Opbouwjaren.
	De leeftijdsafhankelijke premiepercentages zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst behorend bij
deze Aanvullende regeling. Deze premies worden ieder kalenderjaar vertaald in een daarmee overeenkomend
opbouwpercentage. Dit opbouwpercentage is voor iedereen gelijk.
2.	De herschikmogelijkheden van de in dit Aanvullend reglement verzekerde pensioenen vinden plaats conform
het Reglement.
3.	De verhoging en verlaging van de in dit Aanvullend reglement verzekerde pensioenen vindt plaats conform het
Reglement.
4.	De bepalingen in het Reglement over ouderschapsverlof en de in de Beleidsregel betreffende de voortzetting
van het deelnemerschap bij werkloosheid zijn niet van toepassing op de pensioenopbouw over de Aanvullende
pensioengrondslag.
5.	Bij het einde van de deelname verkrijgt de Deelnemer een aanspraak op een aanvullend ouderdoms-, partner- en wezenpensioen conform het bepaalde in het Reglement met inachtneming van het uit hoofde van dit
Aanvullend reglement totaal aantal Opbouwjaren.
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6.	Voor de bepaling of ten aanzien van verevening van pensioenrechten bij scheiding afkoop aan de orde is omdat
het wettelijk minimumbedrag, vermeld in artikel 66, lid 1 van de Pensioenwet niet wordt overschreden, worden
verevend aanvullend ouderdomspensioen en verevend ouderdoms- pensioen uit de basisregeling bij elkaar
geteld.
7 	Bij overlijden van de (Gewezen) Deelnemer wordt het aanvullende partner- en wezenpensioen over de Aanvullende pensioengrondslag vastgesteld overeenkomstig het Reglement. De beperking als Partner en/of Kind
schuldig of medeplichtig is aan levensberoving (gewezen)Deelnemer of Gepensioneerde geldt. Niet uitgekeerd
wordt als het overlijden van de (Gewezen) Deelnemer direct of indirect is veroorzaakt door:
- een door het Fonds uitgesloten oorzaak; of
-	als het overlijden plaatsvindt in het eerste jaar van verzekering én het Fonds aantoont dat het overlijden het
gevolg is van een reeds bij aanvang van de verzekering bestaande ziekte, kwaal of gebrek.

Artikel 6 Verzekering van de aanvullende pensioenen
1.	Ter dekking van de in dit Aanvullend reglement in het uitzicht gestelde aanvullende pensioen- aanspraken sluit
de Werkgever ten behoeve van de Deelnemers een Uitvoeringsovereenkomst met het Fonds.
2.	De aan dit Aanvullend reglement te ontlenen rechten kunnen, indien en voor zover de Werkgever aan zijn
verplichtingen tot verzekering van de in uitzicht gestelde aanvullende pensioenaanspraken en tot betaling van
de terzake aan het Fonds verschuldigde premie heeft voldaan, door de Pensioengerechtigde slechts worden
uitgeoefend jegens het Fonds.

Artikel 7 Verplichtingen van de Deelnemer
1.	Aan de op basis van dit Aanvullend reglement verzekerde aanvullende pensioenaanspraken liggen mede ten
grondslag de door of namens de Deelnemer verstrekte schriftelijke inlichtingen.
2.	De Deelnemer is verplicht aan het Fonds tijdig alle inlichtingen te verstrekken, alsmede de bescheiden te overleggen, waarvan de verstrekking respectievelijk overlegging door het Fonds nodig geoordeeld wordt voor een
goede uitvoering van de pensioenovereenkomst tussen Werkgever en Werknemers.
3.	Indien blijkt dat als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens aan het Fonds, bij het verzekeren van
deze aanvullende regeling van een onjuiste leeftijd van de Deelnemer of onjuiste salarisbestanddelen is uitgegaan, waardoor een te lage premie werd overeengekomen, wordt de uitkering uit hoofde van dit Aanvullend
reglement herberekend op basis van de juiste gegevens.
4.	Onjuiste of onvolledige gegevens welke van dien aard zijn dat het Fonds de verzekering ten aanzien van de betrokken deelnemer niet op de afgesloten of op afwijkende voorwaarden zou hebben aanvaard waren de juiste
gegevens op het tijdstip van aanvang van de deelname het Fonds bekend geweest, kan de verzekering voor de
betrokken Deelnemer van de aanvang af ongeldig maken.
5.	De Deelnemer is verplicht een wijziging in de voor de verzekering van de aanvullende pensioen aanspraken uit
hoofde van dit Aanvullend reglement van belang zijnde gegevens onverwijld schriftelijk aan het Fonds mede te
delen. Wijzigingen treden pas in werking nadat het Fonds deze heeft geaccepteerd.

Artikel 8 Uitsluitingen
Voor de Deelnemer voor wie bij het Fonds reeds een aanvullend pensioen is of was verzekerd onder
verzwarende omstandigheden zoals uitsluitingen of verhoging van verschuldigde premies, blijven deze verzwarende
omstandigheden van toepassing ook indien de Deelnemer wordt aangemeld voor de verzekering van Pensioenopbouw boven de Salarisgrens conform dit Aanvullend reglement c.q. een bestaande verzekering verhoogt.
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Artikel 9 Toekenning en uitbetaling
1.	Het Fonds kent het aanvullende pensioen toe op schriftelijke aanvraag door of vanwege de (Gewezen) Deelnemer of Partner en/of Kind. De aanvraag dient te worden gericht aan de administrateur van het Fonds onder bijvoeging van de door het Fonds voor de toekenning van het aanvullende pensioen nodig geoordeelde stukken
met inachtneming van het bepaalde in het Reglement.
2.	Onder de voorwaarde dat de in lid 1 bedoelde stukken zijn overgelegd, gaat de uitkering in op de Pensioeningangsdatum danwel bij overlijden van de (Gewezen) Deelnemer. De uitbetaling vindt plaats per maand achteraf.
Het pensioen wordt levenslang uitgekeerd.

Artikel 10 Beëindiging van de uitkering
Het aanvullende pensioen uit hoofde van dit Aanvullende reglement eindigt:
a. op de laatste dag van de maand waarin de (Gewezen) Deelnemer dan wel de Partner overlijdt;
b. conform het Reglement voor zover het de uitkering van het wezenpensioen betreft;
c.	indien de betrokken Deelnemer niet voldoet aan de op hem rustende verplichtingen ingevolge het bepaalde in
artikel 7.

Artikel 11 Financiering
1.	De financiering van de in dit Aanvullend Reglement omschreven aanvullende aanspraken vindt plaats tegen
jaarpremies. De jaarpremie wordt vastgesteld op basis van hetgeen in de Uitvoeringsovereenkomst hieromtrent is bepaald.
2.	Van de verschuldigde premie kan een tussen Werkgever en Werknemer overeengekomen deel ten laste van de
Deelnemer als eigen bijdrage in deze Aanvullende regeling komen. Bij deeltijdarbeid wordt de eigen bijdrage
berekend rekening houdende met de deeltijdfactor.
3.

De eigen bijdrage wordt in gelijke delen ingehouden op het periodieke salaris van de Deelnemer.

4.	De premiebetaling eindigt bij beëindiging van het deelnemerschap dan wel op het tijdstip met ingang waarvan
volledige vrijstelling van premiebetaling als gevolg van arbeidsongeschiktheid aan de Inactieve deelnemer in de
Aanvullende regeling wordt verleend.

Artikel 12 Arbeidsongeschiktheid
1. Premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd conform het bepaalde in het Reglement.
2.	De pensioengrondslag die geldt bij premievrije voortzetting wordt gebaseerd op het Pensioengevend salaris tot
het Maximum Salaris dat gold in het jaar waarin de eerste ziektedag viel (voor 2019:
€ 107.593-/- € 74.327= € 33.266). Daarnaast geldt de Deeltijdfactor op de eerste ziektedag.
3.	Dit salaris wordt jaarlijks per 1 januari aangepast met de Loonindex Metalektro.
4.	De Pensioengrondslag voor de premievrije voortzetting wordt jaarlijks opnieuw berekend aan de hand van het
nieuwe Pensioengevend salaris tot het in dat jaar geldende Maximum Salaris.

Artikel 13 Overige bepalingen
1.

Op dit Aanvullend reglement zijn de bepalingen van de Pensioenwet van toepassing.

2.	Als een gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft, kan een geneeskundig onderzoek plaatsvinden. Op
grond van de bedoelde medische gegevens brengt de medisch adviseur advies uit aan het Fonds omtrent de
acceptatie van de betrokken Deelnemer.
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3.

Het Fonds is alsdan bevoegd op medische gronden:
a.	een verhoging van het premietarief en/of een wijziging in de duur van de risicodekking aan de acceptatie te
verbinden;
b. de Deelnemer onder beperkende voorwaarden te accepteren;
c.	de Werknemer van deelname aan de Aanvullende pensioenregeling uit te sluiten of een verhoging of verandering van de verzekering te weigeren.

4.	Het Fonds is bevoegd de Aanvullende pensioenregeling ten aanzien van de (Gewezen) Deelnemer te doen
vervallen indien blijkt dat aan het Fonds of de keurende geneeskundige onjuiste opgaven of mededelingen zijn
gedaan omtrent onderwerpen die voor de beoordeling van het risico van de verzekering van belang waren.
Alsdan eindigt ook de verplichting tot betaling van de premie.

Artikel 14 Inwerkingtreding
Dit Aanvullend reglement is in werking getreden op 1 januari 2015 en laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2019.
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Heeft u nog vragen?
Mail of bel gerust. Wij helpen u graag:
Pensioenfonds van de Metalektro


via het contactformulier op www.metalektropensioen.nl/contact

(

088 - 007 98 00

 www.metalektropensioen.nl
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