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1. Uw WIA-excedentpensioen
		 bij PME
Er is voor u een WIA-excedentpensioen geregeld
Het WIA-excedentpensioen zorgt voor een extra inkomen als u arbeidsongeschikt
wordt. In deze brochure leggen wij in het kort uit hoe deze regeling eruit ziet.
	WIA-excedentpensioen

Beëindiging deelname

Bij arbeidsongeschiktheid krijgt u een WIA-uitkering van de overheid.
Deze uitkering is berekend over het maximum WIA-loon € 55.927,08 (in 2019).
Het WIA-excedentpensioen is een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen
over het salaris boven € 55.927,08 (in 2019). Uw WIA-excedentpensioen is een uitkeringsovereenkomst op risicobasis. Dat betekent dat u niets opbouwt en u alleen een
WIA-excedentpensioen krijgt als u arbeidsongeschikt wordt.
Deelname aan deze aanvullende regeling bestaat zolang de premie wordt betaald.
Als u uit dienst gaat, wordt er geen premie meer betaald en eindigt dus de deelname
aan de regeling. Uw deelname aan de regeling WIA-excedentpensioen vervalt ook als
uw salaris onder het maximum WIA-loon komt.

	Wanneer krijgt u dit
pensioen?

Als u tussen de 35% en 100% arbeidsongeschikt wordt en u heeft een salaris dat hoger
is dan het maximum WIA-loon, dan ontvangt u voor het deel boven het maximum
geen WIA-uitkering van de overheid. Het WIA-excedentpensioen vult dit gat voor u op.

	Hoogte uitkering kan
verschillen

Uw werkgever kan kiezen voor een WIA-excedentpensioendekking van 70%, 75% of
80% van het bedrag boven het maximumdagloon. Dit houdt in dat u een uitkering
ontvangt van 70%, 75% of 80% van de zogenoemde WIA-excedentgrondslag. De WIAexcedentgrondslag is het bedrag dat boven het maximum WIA-loon uitkomt. Over dit
bedrag wordt uw WIA-excedentpensioenuitkering berekend. Op het overzicht van uw
persoonlijke gegevens is het percentage WIA-excedentpensioendekking vermeld.

Geen uitkering

U heeft geen recht op een uitkering of verhoging van een WIA-excedentpensioen als
u al arbeidsongeschikt was bij aanvang van de deelname. Wordt u ziek in het eerste
jaar dat u deelneemt aan de regeling WIA-excedentpensioen? Dan heeft u alleen recht
op een uitkering als u aan kunt tonen dat uw arbeidsongeschiktheid niet het gevolg
is van een ziekte, kwaal of gebrek die al bestond voordat u ging deelnemen aan de
regeling.

	Vaststelling WIAexcedentpensioengrondslag

Uw WIA-excedentpensioen wordt berekend over de WIA-excedentpensioengrondslag.
De WIA-excedentpensioengrondslag wordt per 1 januari van ieder jaar vastgesteld.
Wordt het pensioengevend salaris met meer dan 20% of meer dan €10.000 verhoogd,
dan wordt bij een eventuele uitkering geen rekening gehouden met het deel boven
20% of €10.000. Als de uitkering tenminste drie jaar na de verhoging van 20% of
€10.000 ingaat, wordt deze verhoging wel meegenomen in de berekening van uw
WIA-excedentpensioenuitkering.

4 • WELKOM BIJ PME Uw WIA-excedentpensioen in een notendop

	Wanneer stopt mijn
deelname aan de
aanvullende regeling
WIA-excedentpensioen?

	Hoogte van uw
uitkering

Uw deelname aan de aanvullende regeling WIA-excedentpensioen stopt:
- als het contract van uw werkgever met PME eindigt;
- als u niet meer deelneemt aan de basispensioenregeling van PME;
- als u de AOW-datum bereikt;
- als de premie niet wordt betaald;
- als uw salaris onder het maximum WIA dagloon komt.
Als uw deelname stopt betekent dat, dat u bij arbeidsongeschiktheid geen aanvullend
arbeidsongeschiktheidspensioen over uw salaris boven € 55.927,08 (in 2019) van PME
krijgt.
Uw arbeidsongeschiktheidsklasse wordt bepaald door het UWV.
Het uitkeringspercentage WIA is gekoppeld aan deze arbeidsongeschiktheidsklasse.
Arbeidsongeschiktheidsklasse

Uitkeringspercentage WIA

0 tot 35%

0%

35 tot 45%

40%

45 tot 55%

50%

55 tot 65%

60%

65 tot 80%

72,5%

80 tot 100%

100%

Uw uitkering is 70%, 75% of 80% (zie overzicht van uw persoonlijke gegevens) van de
WIA-excedentpensioengrondslag vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage WIA.
Op de brief waarin wij uw deelname bevestigen ziet u welk percentage voor u geldt.
	Wijziging arbeidsongeschiktheid

	Wanneer eindigt
mijn WIA-excedentpensioen?

Verandert uw arbeids(on)geschiktheid? Verandert ook uw uitkeringspercentage?
Dan wordt uw uitkering van het WIA-excedentpensioen aangepast aan het nieuwe
uitkeringspercentage vanaf de datum waarop uw nieuwe arbeidsongeschiktheidspercentage geldt. De uitkering WIA-excedentpensioen stopt als de arbeidsongeschiktheidsklasse lager dan 35% is.
Uw WIA-excedentpensioenuitkering stopt:
- als u minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt;
-	op de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt. Dit is de AOW-leeftijd, zoals deze
geldt bij de ingangsdatum van de uitkering*;
- als u overlijdt.

		De werkgever en u
betalen samen

Wat kost uw aanvullend pensioen?
Het prijskaartje voor uw aanvullende regeling WIA-excedentpensioen noemen we
premie. De premie verschilt per leeftijd en kan ieder jaar gewijzigd worden. De premie
wordt berekend over uw WIA-excedent grondslag. Bij uw werkgever kunt u navragen
welke premie u via uw salaris betaalt.

		Bij betalingsachterstand regeling
beëindigd

Als uw werkgever de premie langere tijd niet betaalt, dan zal PME genoodzaakt zijn
de regeling te beëindigen. PME zal u tijdig informeren als er een premieachterstand
optreedt en wat hiervan de gevolgen zijn. Uw werkgever krijgt twee aanmaningen.

		

* 	Als de uitkering van uw WIA-excedentpensioen is ingegaan voor 1 januari 2014, dan stopt deze uitkering
de maand voorafgaand aan de maand waarin u 65 jaar wordt.
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Na de tweede aanmaning wordt u als deelnemer ingelicht. Als de werkgever dan nog
niet betaalt, vervalt de volledige dekking. Uw WIA-excedentpensioen is dan niet meer
verzekerd.
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2. Wat gebeurt er als u...

...arbeidsongeschikt wordt
	Ingangsdatum bij
arbeidsongeschiktheid


Als u arbeidsongeschikt wordt, geeft het WIA-excedentpensioen van PME een inkomensaanvulling op uw WIA-uitkering van de overheid. Als UWV na twee jaar ziekte
bepaalt dat u 35% of meer arbeidsongeschikt bent, krijgt u een WIA-uitkering van de
overheid.

		Aanvragen uitkering
bij arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt, moet u zelf de uitkering aanvragen.
Gebruik hiervoor het aanvraagformulier ‘WIA-excedentpensioen aanvragen’ op
www.metalektropensioen.nl/downloads.

...geen uitkering meer van de overheid krijgt
Een eventuele uitkering van het WIA-excedentpensioen stopt als uw WIA-uitkering van
de overheid stopt.

...werkloos wordt
		

Werkloosheid

		

Uit dienst gaan

Bij werkloosheid stopt uw deelname aan de regeling van het WIA-excedentpensioen.

...uit dienst gaat

		Vrijwillige voortzetting niet mogelijk

Bij beëindiging van uw dienstverband stopt uw deelname aan de regeling van het
WIA-excedentpensioen.
U kunt deze regeling niet vrijwillig voortzetten als uw dienstverband bij uw werkgever
eindigt.

		

...met pensioen gaat
		 Pensionering

Bij ingang van uw ouderdomspensioen stopt uw deelname aan de regeling van het
WIA-excedentpensioen. Ook een eventueel lopende WIA-excedentpensioen uitkering
stopt dan.
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3.	Houdt uw pensioen zijn waarde?
PME streeft ernaar uw pensioen 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 kunnen verhogen, hangt af van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de
gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden.
Of wij de pensioenen moeten verlagen hangt af van de dekkingsgraad aan het einde
van het jaar.
Wij verwachten uw pensioen de komende jaren niet te kunnen verhogen. Dat komt
omdat de beleidsdekkingsgraad op dit moment te laag is. Ook een verlaging van de
pensioenen 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. ca 90%, dan moeten
wij mogelijk uw pensioen 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 uw pensioen 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 te verhogen.
·	Is de beleidsdekkingsgraad boven de 110%? Dan besluit het bestuur van PME of de
pensioenen kunnen worden verhoogd en met hoeveel.
Voor indexatie heeft u geen premie betaald. Uw pensioen 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 over de afgelopen vijf jaar zijn
aangepast.
Jaar

Verhoging per 1 januari
van het jaar

Verlaging in het jaar

Stijging prijzen in voorafgaand jaar

2018
2017
2016
2015

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

1,36%
-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, de meest actuele dekkingsgraad en
beleidsdekkingsgraad op www.metalektropensioen.nl. Wilt u een kopie van het herstelplan? Dan kunt u dit aanvragen bij de Servicedesk.

4. Contact met PME
1. Hoe kunt u zelf op de hoogte blijven van uw pensioen?
Kijk op onze website www.metalektropensioen.nl. Hier vindt u alle informatie over uw
pensioen bij PME.
Inzicht in uw pensioen via Mijn PME
In Mijn PME kunt u uw persoonlijke gegevens inzien, u abonneren op onze digitale
nieuwsbrief en kunt u uw waardeoverdracht aanvragen. In Mijn PME kunt u uw
pensioen berekenen en zien welke gevolgen de verschillende pensioenkeuzes
hebben voor de hoogte van uw pensioen. U logt eenvoudig in met uw DigiD op
www.metalektropensioen.nl/mijnpme.

2. Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief
Wilt u niets missen over nieuws over uw pensioen? Geef u dan op voor onze digitale
nieuwsbrief. Zo bent u altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wijzigingen
in het PME-pensioen. De nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal of vaker als er meer
nieuws is. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf u dan in via Mijn PME.

3. Kom in contact met ons via social media
Volg het laatste nieuws van PME en kom in contact met ons via social media:
Facebook:		 https://www.facebook.com/metalektropensioen
Twitter:		 https://twitter.com/PME_pensioen

4. Waar kan ik terecht met vragen?
Wilt u liever persoonlijk contact? Dat is mogelijk. Onze Servicedesk staat graag voor u
klaar om uw vragen te beantwoorden en/of informatie te geven. Zij zijn bereikbaar via
telefoonnummer 088 - 007 98 00 of per mail via het contactformulier op onze website.
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5. Overige informatie
We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt over uw pensioen.
Bij PME kunt u de volgende informatie opvragen:
• het pensioenreglement (te vinden op onze website bij Downloads)
•	opgave van uw opgebouwde en nog te bereiken pensioen (UPO; u ontvangt
deze jaarlijks)
•	het jaarverslag en de jaarrekening van PME (te vinden op onze website
bij Downloads)
•	informatie over het van toepassing zijn van een aanwijzing van De Nederlandsche
Bank/Autoriteit Financiële Markten
•	uitvoeringsovereenkomst/uitvoeringsreglement (te vinden op onze website bij
Downloads)
• verklaring inzake beleggingsbeginselen
• het herstelplan als dit van toepassing is (te vinden op onze website bij Downloads)
•	informatie over de dekkingsgraad (te vinden op www.metalektropensioen.nl/
dekkingsgraad)
• informatie over aanstelling bewindvoerder indien van toepassing

6. Houdt u ons ook op de hoogte?
U bent verplicht ons op de hoogte te houden van wijzigingen in uw persoonlijke
situatie. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor uw pensioen. Wij vragen u daarom
zo spoedig mogelijk aan ons door te geven als u een onjuistheid ziet in de informatie
die u van ons ontvangt, U kunt deze wijzigingen mailen via het contactformulier op
onze website.

7. Heeft u een klacht?
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 een aanvullend reglement. De procedure vindt u op onze website. Een klacht of bezwaar kunt
u richten aan de klachtencoördinator van PME, Postbus 97630, 2509 GA Den Haag, of
aan servicedesk@metalektropensioen.nl.
Over de welkomstbrief en de brochure
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 bij Downloads of
opvragen bij de Servicedesk.
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5. Begrippenlijst
Pensioengevend salaris
De bestanddelen van het inkomen die meetellen bij het berekenen van de
pensioengrondslag.

WIA-excedentpensioen
Een maandelijkse uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid.
Met het WIA-excedentpensioen wordt het inkomensverlies boven het
WIA-maximumdagloon voor u geregeld.

Maximum WIA-loon
De WIA-uitkering is gebaseerd op uw laatstverdiende salaris tot een maximum van
(€ 55.927,08 in 2019). Dit maximumbedrag wordt op 1 januari van elk jaar aangepast.
Het WIA-excedentpensioen is een uitkering om het verschil tussen het maximum
WIA-loon en uw laatstverdiende salaris te beperken of op te vangen.

WIA-excedentpensioengrondslag
Het pensioengevend salaris verminderd met het maximum WIA-loon. Over dit bedrag
wordt uw WIA-excedentpensioenuitkering berekend.

WIA
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

WIA-uitkering
U krijgt een WIA-uitkering van UWV meestal na 104 weken ziekte. UWV kan besluiten u
al eerder een uitkering te geven. Bijvoorbeeld bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

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 deze kans zeer klein.
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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

PME833 12.18

