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1. Uw pensioen bij PME
PME heeft een basispensioenregeling en aanvullende regelingen. De basispensioenregeling van PME werkt voor iedereen hetzelfde. Deze regeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een geïndexeerde middelloonregeling. Hieronder onder het
kopje ‘Ouderdomspensioen’ leest u meer hierover. U kunt uw pensioenopbouw
mogelijk uitbreiden. Dit is afhankelijk van wat uw werkgever met ons heeft afgesproken. Vraag bij uw werkgever na of aanvullende regelingen voor u zijn geregeld of
kunnen worden geregeld. Deze brochure beschrijft de basispensioenregeling. Kijk voor
de aanvullende regelingen op onze website www.metalektropensioen.nl.
Achterin deze brochure vindt u een begrippenlijst waarin moeilijke begrippen worden
uitgelegd.
	Basispensioenregeling

U bouwt een ouderdomspensioen op bij ons. Dit pensioen ontvangt u vanaf uw pensionering levenslang. Zolang u deelnemer bent bij PME hebben uw partner en kinderen
recht op partnerpensioen en/of wezenpensioen.
Het partnerpensioen is onder voorwaarden voor uw partner na uw overlijden. Het wezenpensioen is onder voorwaarden voor uw kinderen na uw overlijden.

Ouderdomspensioen
	Ouderdomspensioen
voor uzelf

U ontvangt het ouderdomspensioen van PME vanaf het moment dat u met pensioen
gaat. Vanaf het moment dat u stopt met werken ontvangt u het pensioen levenslang.
De pensioenregeling van PME is een uitkeringsovereenkomst. Uw pensioenregeling
heeft de vorm van een geïndexeerde middelloonregeling. Dat houdt in dat u elk jaar
pensioen opbouwt over een deel van uw salaris in dat jaar. U ontvangt dus een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u heeft verdiend. Het gaat hierbij
om het gemiddelde salaris tijdens de jaren dat u deelneemt in deze pensioenregeling.
PME probeert uw pensioen zolang u werkt jaarlijks mee te laten groeien met de CAOlonen, maar dit kan alleen als PME voldoende reserves in kas heeft. De verhoging van
uw pensioen is dus niet vanzelfsprekend, maar voorwaardelijk.

		 Hoogte
		 ouderdomspensioen
		

De hoogte van uw ouderdomspensioen hangt onder meer af van:
− wat uw pensioengrondslag is in de tijd dat u meedoet met de pensioenregeling;
− wat uw opbouwpercentage is;
− hoeveel jaar u meedoet met de pensioenregeling;
− of u fulltime of parttime werkt.

		 Pensioenopbouw

Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioen op. Dat gaat over een deel van uw salaris.
Het deel van het salaris waarover u pensioen opbouwt, noemen we de ‘pensioengrondslag’. Het deel van het salaris waarover u geen pensioen opbouwt, noemen we de
‘franchise’. In 2018 is dit € 19.243. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op omdat
u later ook AOW ontvangt van de overheid. De pensioengrondslag wordt berekend op
basis van het vaste, fulltime salaris. Elk jaar bouwt u een percentage van de pensioengrondslag op. In 2018 is het opbouwpercentage door PME vastgesteld op 1,875%.
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		 Maximum

Het salaris waarover u pensioen opbouwt, kent een maximum. In 2018 is de salarisgrens
€ 73.711. Als uw salaris boven de salarisgrens uitkomt, wordt het meerdere buiten
beschouwing gelaten. Behalve als uw werkgever ook een regeling heeft afgesloten voor
Pensioenopbouw boven de Salarisgrens, dan bouwt u tot maximaal € 105.075 (2018)
pensioen op. Lees meer hierover op www.metalektropensioen.nl.

		 Parttime

Als u parttime werkt of gaat werken, bouwt u minder pensioen op dan als u fulltime
werkt. Werkt u bijvoorbeeld voor 90% dan bouwt u 90% pensioen op ten opzichte van
het pensioen dat u op zou bouwen bij fulltime werken.

		 UPO

Ieder jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van PME. Daar staat in hoeveel
pensioen u heeft opgebouwd.

Partnerpensioen
	Pensioen voor uw
partner

Het partnerpensioen is een uitkering voor uw partner na uw overlijden. Zolang u deelneemt aan de PME-regeling, heeft uw partner bij uw overlijden recht op partnerpensioen. Uw partner ontvangt het partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand,
volgend op de maand waarin u overlijdt. Uw partner ontvangt het partnerpensioen
levenslang. Bent u niet getrouwd en ook géén geregistreerd partner, maar woont u wel
samen? Uw partner heeft in dit geval recht op partnerpensioen als u minimaal
een half jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven bij Basisregistratie Personen (BRP)
en een samenlevingsovereenkomst bij de notaris heeft afgesloten. Uit de overeenkomst moet blijken dat de partners een wederzijdse zorgplicht naar elkaar hebben.
Er zijn meer voorwaarden. Kijk daarvoor in het pensioenreglement op onze website
www.metalektropensioen.nl/downloads of vraag de Servicedesk.
Krijgt u een nieuwe baan buiten de Metalektro, een nieuwe baan binnen de Metalektro
maar uw werkgever heeft een eigen pensioenregeling of gaat u met pensioen, dan
vervalt op dat moment het partnerpensioen voor uw partner. Dit vervalt omdat vanaf
1 januari 2003 het partnerpensioen op risicobasis verzekerd is. Risicobasis wil zeggen
dat u verzekerd bent, zolang er premie wordt betaald. Stopt de premiebetaling aan
PME dan is het partnerpensioen niet meer verzekerd. Alleen als u nog deelneemt aan
de PME-regeling, is uw partner verzekerd voor partnerpensioen. Als u al vóór 1 januari
2003 in de Metalektro werkte, heeft u tot 2003 een partnerpensioen opgebouwd. Dit
partnerpensioen blijft bestaan.

Wezenpensioen
	Pensioen voor uw
kinderen

Het wezenpensioen is voor uw kinderen na uw overlijden. Zolang u deelneemt aan de
PME-regeling, hebben uw kinderen bij uw overlijden recht op wezenpensioen. Uw kinderen ontvangen het tot hun 18e jaar. Als zij ouder zijn dan 18 jaar en nog studeren dan
wordt het pensioen tot uiterlijk 27 jaar uitbetaald. Uw kinderen ontvangen het
wezenpensioen vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin u
overlijdt. Kijk voor de voorwaarden in het pensioenreglement of vraag de Servicedesk.

Wat kost uw pensioen
	De werkgever en u
betalen samen

Het prijskaartje van pensioen noemen we premie. De premie kan ieder jaar verschillen.
U vindt het huidige percentage op onze website www.metalektropensioen.nl/kerncijfers. U betaalt niet over uw hele salaris. U betaalt premie over de pensioengrondslag.
De pensioengrondslag is uw salaris, verminderd met de franchise voor de pensioenpremie. In 2018 is de premiefranchise € 14.704. Uw werkgever betaalt minimaal de helft van
de premie. U betaalt dus nooit meer dan de andere helft. Kijk op uw loonstrookje om te
zien hoeveel euro u betaalt.
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2. 	Uw pensioen meenemen
naar PME
	Pensioen meenemen
heet waardeoverdracht
		 Waardeoverdracht kan
verstandig zijn

Heeft u al eerder ergens anders pensioen opgebouwd? Dat pensioen kunt u meenemen naar PME. Dat heet waardeoverdracht.
Waardeoverdracht kan verstandig zijn, als uw pensioen bij PME harder meegroeit met
de stijging van de prijzen dan bij uw oude pensioenfonds. PME probeert uw pensioen
zolang u werkt jaarlijks mee te laten groeien met de prijzen, maar dit kan alleen als PME
voldoende reserves in kas heeft. De verhoging van uw pensioen is dus niet vanzelfsprekend, maar voorwaardelijk.
Een ander voordeel van waardeoverdracht is dat u uw pensioen onder één dak regelt.
Dat is wel zo overzichtelijk.

		
		Vraag waardeoverdracht aan via Mijn
PME

Bekijk goed hoe uw nieuwe en oude pensioenfonds er financieel voor staan. Als uw
oude pensioenfonds in de toekomst indexeert en uw nieuwe niet, dan heeft u hier
geen recht op als u uw pensioen heeft meegenomen naar PME.
Of waardeoverdracht voor u verstandig is, is een keuze die u zelf moet maken.
U vraagt waardeoverdracht online aan in Mijn PME. Of download een aanvraagformulier op www.metalektropensioen.nl. Wij vragen vervolgens op hoeveel pensioen u bij
uw vorige pensioenuitvoerder heeft opgebouwd. Daarna krijgt u van ons een offerte.
De offerte verplicht u tot niets. Op basis van de offerte bepaalt u of u uw pensioen
meeneemt.

Laat u uw pensioen staan?
	Uw pensioen laten
staan? Controleer of
het partnerpensioen
voldoende is

Laat u uw pensioen staan bij uw vorige pensioenuitvoerder? Dan is het belangrijk dat
u bekijkt hoeveel partnerpensioen u daar heeft. In de eindbrief van uw vorige pensioenuitvoerder kunt u zien of u nog recht heeft op partnerpensioen. Dit is per regeling
verschillend. Kijk dit dus goed na. Als u geen partnerpensioen bij uw oude werkgever
had, dan kan de uitkering voor uw partner te laag zijn als u overlijdt. Wij berekenen het
partnerpensioen namelijk alleen over de jaren dat u deelnemer bent bij PME, de jaren
daarvoor tellen niet mee als u geen waardeoverdracht doet.

Waardeoverdracht niet meteen
	Waardeoverdracht bij
dekkingsgraden van
100% of hoger

PME werkt mee aan waardeoverdracht op het moment dat PME een beleidsdekkingsgraad heeft van 100% of hoger. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Ook uw vorige of volgende pensioenfonds moet minimaal een
dekkingsgraad hebben van 100%. Check de website van PME om de laatste stand over
de financiële positie van het pensioenfonds te zien. Het huidige percentage vindt u op
onze website op www.metalektropensioen.nl/dekkingsgraad.
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	Vraag waardeoverdracht aan via Mijn
PME

LET OP!

Dit moet u weten als u een aanvraag voor waardeoverdracht wilt indienen:
• U vraagt waardeoverdracht online aan in Mijn PME. U vindt Mijn PME op
www.metalektropensioen.nl/mijnpme. Inloggen is eenvoudig met DigiD. Of download een aanvraagformulier op www.metalektropensioen.nl. Doe dit ook als de dekkingsgraad lager is dan 100%.
• Uw recht op waardeoverdracht vervalt uiteraard niet als PME de waardeoverdracht
niet direct kan uitvoeren.
• Is de dekkingsgraad van PME en de vorige pensioenuitvoerder 100% of meer? U krijgt
van ons bericht zodra wij uw verzoek in behandeling nemen.
• PME stuurt u een offerte toe op basis waarvan u een keuze kunt maken of u wel of
geen waardeoverdracht wilt. De waardeoverdracht kan daadwerkelijk gebeuren als
ook de dekkingsgraad van uw vorige pensioenfonds 100% of meer bedraagt.
Misschien is uw werkgever nieuw aangesloten bij PME. Hierdoor kan het pensioen dat
u via de werkgever al heeft opgebouwd bij een andere pensioenuitvoerder, collectief
worden overgedragen. Hiervoor kunt u dan zelf geen waardeoverdracht aanvragen.
Vraag bij uw werkgever na of dit bij u het geval is. Ook hoeft u geen waardeoverdracht
aan te vragen als uw vorige werkgever ook bij PME is aangesloten.
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3. Wat gebeurt er als u…
...arbeidsongeschikt wordt
	Pensioenopbouw bij
arbeidsongeschikt-

Als u niet meer (volledig) kunt werken omdat u arbeidsongeschikt wordt, bouwt u geen
pensioen meer op en gaat uw pensioen direct in.

heid

…werkloos wordt
Pensioenopbouw bij
		 Werkloosheid

Als u werkloos bent, stopt uw pensioenopbouw automatisch. Omdat u ouder bent dan
de AOW-leeftijd kunt u de pensioenopbouw niet ‘Vrijwillig voortzetten’.
In dat geval moet u met pensioen.

...uit dienst gaat
	Pensioenopbouw bij
uit dienst gaan

Als u een andere baan krijgt en uw nieuwe werkgever is ook bij PME aangesloten,
dan blijft u pensioen opbouwen bij PME. Als u bij een bedrijf gaat werken dat niet bij
ons is aangesloten, dan bouwt u geen pensioen meer op bij PME. Uw opgebouwde
ouderdomspensioen blijft voor u staan. Het partnerpensioen dat op risicobasis was
verzekerd, vervalt. U heeft de mogelijkheid om een deel van uw ouderdomspensioen in
te ruilen voor een partner- en/of wezenpensioen. U kunt bij PME een proefberekening
vragen waarin u kunt zien wat de gevolgen zijn van deze ruil. Op de website vindt u
hiervoor een formulier. Ook heeft u de mogelijkheid om uw opgebouwde pensioen
mee te nemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. U moet dan
een verzoek tot waardeoverdracht indienen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe
werkgever. Als u stopt met werken, dan moet uw pensioen per direct ingaan. U kunt
online een pensioenvoorstel aanvragen via Mijn PME.

...en uw partner uit elkaar gaan
	Ex heeft recht op uitbetaling van de helft
van uw pensioen

Was u getrouwd? Had u een geregistreerd partnerschap? Tijdens uw relatie heeft u
ouderdomspensioen opgebouwd. Uw ex-partner heeft vanaf uw pensionering recht
op uitbetaling van de helft daarvan. Maar u mag het ouderdomspensioen ook anders
verdelen. U kiest samen. De verdeling moet binnen twee jaar na de scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap bij PME zijn aangevraagd.
Woonde u samen met een samenlevingsovereenkomst en gaat u uit elkaar? Dan heeft
uw ex-partner vanaf uw pensionering geen recht op de uitbetaling van de helft daarvan. Maar wel op bijzonder partnerpensioen. Lees meer hierover op blz. 7.

		

Verzoek tot verdeling

Geef een verzoek tot verdeling door met het aanvraagformulier ‘Verdeling van
ouderdomspensioen bij scheiding’. Stuur dit binnen twee jaar naar ons op. U vindt dit
aanvraagformulier op www.metalektropensioen/downloads onder ‘Formulieren’.
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		Uw ex-partner kan ook
uitkering krijgen na
uw overlijden

na uw overlijden
Als u al vóór 1 januari 2003 in de Metalektro werkte en u heeft uw partnerpensioen
niet uitgeruild en er heeft geen waardeoverdracht plaatsgevonden, dan heeft u een
partnerpensioen. Bij beëindiging van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of
samenlevingsovereenkomst heeft een ex-partner recht op het opgebouwde deel van
het partnerpensioen dat is opgebouwd tot 1 januari 2003. Voor de ex-partner heet dit
bijzonder partnerpensioen. Is er een ex-partner én een nieuwe partner? Dan krijgen zij
misschien beiden een uitkering van PME als u overlijdt. Omdat een deel van het partnerpensioen naar de ex-partner is gegaan, is er minder partnerpensioen over voor uw
nieuwe partner. Heeft u meer ex-partners? Dan krijgen zij mogelijk allemaal een deel als
u overlijdt.

...met pensioen gaat als u werkt
	Uw pensioen op maat

U kiest zelf het moment dat u met pensioen gaat. Zolang u werkt, blijft u pensioen
opbouwen. U kunt met pensioen tot en met de maand dat u 70 wordt. U kiest wanneer,
in overleg met uw werkgever. Hoe langer u werkt, hoe meer pensioen u opbouwt.
U kunt ook kiezen om de eerste jaren meer pensioen te krijgen. Daarna krijgt u minder.
Of u kiest voor de eerste jaren minder pensioen. Daarna krijgt u meer.
Ook is het mogelijk om een deel van het ouderdomspensioen in te wisselen voor een
(hoger) partner- en wezenpensioen.

		Wilt u met pensioen
gaan?

U kunt tot drie maanden voor uw geplande pensioendatum een pensioenvoorstel aanvragen via Mijn PME. Als u uw voorstel heeft aangevraagd, ontvangt u de berekening
die u zelf in Mijn PME heeft gemaakt en het bijbehorende aanvraagformulier. Hierin ziet
u de keuzes die u heeft gemaakt in Mijn PME. En wat dit betekent voor de hoogte van
uw pensioen. Als u uw aanvraagformulier met alle bijlagen naar ons stuurt, ontvangt
u binnen één maand een bevestiging van uw pensioenaanvraag. Hierin ziet u hoeveel
nettopensioen u per maand gaat ontvangen.

		AOW-leeftijd

In 2018 bestaat uw inkomen als u de AOW-leeftijd heeft bereikt uit twee onderdelen:

		
Iedereen krijgt AOW
		De overheid keert de
AOW uit

1. AOW
Het eerste onderdeel is AOW. Deze krijgt u van de overheid. U bouwt AOW op tot uw
AOW-leeftijd. U bouwt op zolang u in Nederland woont. Kijk op www.svb.nl voor de
hoogte van uw AOW. AOW krijgt u iedere maand vanaf uw AOW-leeftijd zolang u leeft.

		 P
 ME pensioen via uw
werkgever

2. PME-pensioen
Het tweede onderdeel is uw pensioen van PME. Heeft u voor meerdere werkgevers
gewerkt? Dan heeft u misschien ook ergens anders pensioen opgebouwd. Uw PMEpensioen krijgt u als u uit dienst treedt. Later met pensioen gaan kan alleen als u nog
werkt. Doorwerken kan bij een werkgever die is aangesloten bij PME of ergens anders.
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4. 	 Houdt uw pensioen zijn waarde?
	Verhoging van uw
pensioen?

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 2018 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 2017 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

2017
2016
2015
2014

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0,5%

0,3%
0,6%
1,0%
2,5%

2013

0%

5,1%

2,5%
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De financiële positie van PME is niet voldoende
PME heeft in 2017 een nieuw herstelplan ingediend, gebaseerd op de dekkingsgraad
van 31 december 2016. In dit plan staat welke maatregelen PME neemt om de financiële positie van het fonds te verbeteren.
Voor 2017 was een verlaging van de pensioenen niet nodig. Als de situatie niet verbetert is de kans groot dat in de komende jaren wel een verlaging nodig zal zijn.
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.

5. Contact met PME
Wilt u meer weten over uw pensioen?
	Vragen?
Bel of mail de
Servicedesk

Kijk dan op onze website www.metalektropensioen.nl of neem contact op met onze
Servicedesk. De Servicedesk is bereikbaar via telefoonnummer 088 - 007 98 00. Of
stuur een mail met uw vraag naar: servicedesk@metalektropensioen.nl. Wilt u een
uitgebreid gesprek over uw persoonlijke situatie? Maak dan een afspraak met een
PME-consulent bij u in de buurt. De telefoonnummers vindt u op onze website. Een
afspraak is zo gemaakt.

	Extra informatie
van PME

Meer informatie
Op onze website vindt u meer informatie, onder andere de kerncijfers van PME. Hier
kunt u ook de meest actuele versie(s) van de reglementen, de aanvraagformulieren en
de brochures downloaden. Wilt u één van onderstaande documenten ontvangen? Of
wilt u informatie ontvangen die specifiek voor u relevant is? Neem dan contact op met
de Servicedesk. De Servicedesk stuurt u de onderstaande informatie kosteloos toe.

Op te vragen informatie:
•
•
•
•
•
•
•

overzicht waarin staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en nog kunt bereiken
het voor u geldende pensioenreglement
het jaarverslag inclusief de jaarrekening van PME
verklaring inzake beleggingsbeginselen
het uitvoeringsreglement van PME
voor u relevante informatie over beleggingen
informatie over:
het lange termijn herstelplan
informatie over het uitruilen van pensioensoorten
hoogte van de dekkingsgraad
het eventueel van toepassing zijn van een aanwijzing van
			De Nederlandsche Bank/Autoriteit Financiële Markten
de eventuele aanstelling van een bewindvoerder
Als de pensioenregeling wijzigt, dan ontvangt u binnen drie maanden hierover meer
informatie.
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Houdt u ons ook op de hoogte?
	Belangrijke informatie
van u

U bent verplicht ons op de hoogte te houden van wijzigingen in uw persoonlijke
situatie. Als u een onjuistheid ziet in de informatie die u van ons ontvangt dan bent u
verplicht om dat zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
			

Klacht
	Een klacht over
PME?

Wij regelen uw pensioenzaken zo goed mogelijk voor u. Toch kan het zijn dat u ergens
een klacht over heeft. PME heeft daarvoor een eigen klachtenregeling. Ook heeft
PME een geschillenregeling. Hierbij kunt u een bezwaarschrift indienen als u het niet
eens bent met een genomen besluit door het fonds op grond van het reglement of
aanvullend reglement. De procedure vindt u op onze website. Een klacht of bezwaar
kunt u richten aan het PME Klachtenbureau, Postbus 97630, 2509 GA Den Haag, of aan
servicedesk@metalektropensioen.nl.

Over de welkomstbrief en de brochure
	Pensioenreglement
is bepalend

De brief en de brochure zijn op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de op dit moment bij ons bekende gegevens en het pensioenreglement. Het
pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement downloaden via onze website www.metalektropensioen.nl of opvragen bij de Servicedesk.
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6.	Checklist voor
uw pensioen


Is uw pensioen voldoende voor uw nabestaanden?
Op pagina 3 van deze brochure leest u meer over wat wij voor u hebben geregeld.
Bent u niet getrouwd of een geregistreerd partner maar woont u wel samen?
Vergeet dan niet om uw partner als begunstigde te noemen in uw samenlevingsovereenkomst. Stuur PME een kopie van uw samenlevingsovereenkomst.



Wilt u een aanvullend pensioen?
Als u meer pensioen wilt of u wilt verzekeren voor arbeidsongeschiktheid of
overlijden, kunt u aanvullende pensioenen afsluiten. Op onze website
www.metalektropensioen.nl leest u welke pensioenen er zijn en kunt u beoordelen
of u aanvullend pensioen wilt afsluiten.



Wilt u uw pensioen meenemen naar PME?
Waardeoverdracht moet u zo snel mogelijk aanvragen. U vraagt het online aan
via Mijn PME. Of u kunt het aanvraagformulier downloaden van onze website. Op
pagina 4 leest u hoe waardeoverdracht werkt.



Wilt u meer informatie?
Op onze website www.metalektropensioen.nl vindt u meer informatie.
U kunt ook contact opnemen met onze Servicedesk. De Servicedesk is bereikbaar
op maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 007 98 00.
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7. Begrippenlijst
AOW (Algemene Ouderdomswet)
Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. De ingangsdatum is afhankelijk van uw geboortedatum. De hoogte hangt af van uw persoonlijke
omstandigheden. Heeft u in het buitenland gewoond? Dan kan er een korting plaatsvinden op uw AOW. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW namens de
overheid uit.
Voor de actuele verhoging van de AOW-leeftijd kunt u contact opnemen met de Rijksoverheid (voorheen Postbus 51), telefonisch te bereiken op het gratis telefoonnummer
0800-8051. Of kijk op www.rijksoverheid.nl of www.svb.nl/aowleeftijd.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds alle pensioenen zou kunnen uitkeren.
De dekkingsgraad is simpel gezegd het vermogen van het pensioenfonds gedeeld
door de verplichtingen. Bij € 110 vermogen en € 100 verplichtingen is de dekkingsgraad
dus 110%.

Franchise voor de pensioenopbouw
Dat is het deel van het salaris waarover geen ouderdomspensioen wordt opgebouwd.
Dat is namelijk niet nodig. Vanaf de AOW-leeftijd krijgt iedereen van de overheid een
AOW-uitkering. Het pensioen komt daar bovenop. De franchise is dus eigenlijk het
deel van het loon waarvoor de AOW al in een pensioen voorziet. In 2018 is de franchise
€ 19.243.

Franchise voor de pensioenpremie
Dat is bedrag waarmee het salaris wordt verminderd en ook geen premie over hoeft te
worden betaald. In 2018 is de premiefranchise € 14.704.

Indexatie
Verhoging van een pensioen of van een aanspraak op pensioen. Indexatie is bedoeld
om het pensioen mee te kunnen laten stijgen met de prijsstijging. De komende jaren
is de kans op indexatie zeer klein.

Middelloonregeling
Bij een middelloonregeling is het pensioen gebaseerd op het gemiddelde van uw
salarissen tijdens uw loopbaan.
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Opbouwpercentage
Het opbouwpercentage geeft aan hoeveel pensioen er ieder jaar wordt opgebouwd.

Ouderdomspensioen
Het ouderdomspensioen is het belangrijkste onderdeel van de pensioenregeling. Het
is een levenslange uitkering die in principe ingaat op de eerste dag van de maand
waarin u 62 wordt. Stopt u na uw 62e met werken, dan gaat het pensioen na uw 62e
in. U ontvangt het ouderdomspensioen tot uw overlijden.

Partnerpensioen
Partnerpensioen is een uitkering voor de achtergebleven partner nadat u bent overleden.

Wezenpensioen
Het wezenpensioen is voor uw kinderen na uw overlijden. De kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 18e verjaardag, of tot hun 27e als zij nog studeren.

Pensioengevend salaris
De bestanddelen van het inkomen die meetellen bij het berekenen van de pensioengrondslag.

Pensioengrondslag voor de pensioenopbouw
Het deel van het salaris waarover een werknemer pensioen opbouwt heet pensioengrondslag. Bij de opbouw van het pensioen wordt rekening gehouden met de AOWuitkering. Die krijgt iedereen vanaf de AOW-leeftijd. Het pensioen van het pensioenfonds is een aanvulling op de AOW. Daarom bouwt een werknemer niet over heel het
salaris pensioen op. Het bedrag dat er vanaf wordt getrokken, heet de franchise. In
2018 is de franchise € 19.243.

Pensioengrondslag voor de pensioenpremie
Dit is het bedrag waarover een werknemer pensioenpremie betaalt. De premiegrondslag is het salaris verminderd met de premiefranchise. In 2018 is de premiefranchise
€ 14.704.

Samenlevingsovereenkomst
Een schriftelijke overeenkomst die de vermogensrechtelijke verhoudingen regelt tussen twee personen die een relatie hebben en een gemeenschappelijke huishouding
voeren (samenwonen). Uit de overeenkomst moet blijken dat de partners een wederzijdse zorgplicht naar elkaar hebben.

Waardeoverdracht
Als u al eerder ergens anders pensioen heeft opgebouwd, kunt u het opgebouwd
pensioen meenemen naar PME. Dit heet waardeoverdracht.
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Pensioenfonds van de Metalektro
Postbus 97630
2509 GA Den Haag
t: +31 (0)88 007 98 00
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