Collectieve waardeoverdracht naar PME
In Nederland bestaat het recht op individuele waardeoverdracht. Bij individuele wisseling van werkgever heeft de
werknemer het recht om kosteloos de bij de pensioenuitvoerder(s) van de vorige werkgever(s) opgebouwde pensioenrechten over te dragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Dit individuele recht op waardeoverdracht geldt niet in onderstaande situaties:
•
•
•

De werkgever stapt over naar een nieuwe pensioenuitvoerder
De werkgever wordt overgenomen door een andere onderneming
Er komt een nieuwe pensioenregeling bij de huidige werkgever

Waardeoverdracht is dan wel mogelijk, alleen niet individueel maar collectief. Collectieve waardeoverdracht is geen
recht en is alleen mogelijk indien onderstaande drie partijen hier aan mee wensen te werken:
1. De werkgever
2. De vorige pensioenuitvoerder
3. De nieuwe pensioenuitvoerder (PME)

Welke stappen worden er genomen bij de collectieve waardeoverdracht?
Bij een collectieve waardeoverdracht wordt over het algemeen onderstaande procedure gevolgd*.

Actie

Wie?

Wat gebeurt er?

1

Schriftelijk verzoek collectieve Werkgever
waardeoverdracht

Werkgever ontvangt na het verzoek een
algemene brief van PME met informatie over
de financiële consequenties.

2

De vorige uitvoerder wordt
gevraagd mee te werken
aan de waardeoverdracht en
wordt om deelnemersgegevens gevraagd

PME

Na akkoord van de vorige uitvoerder en
ontvangst van de gegevens wordt er door
PME een indicatieve berekening gemaakt. De
werkgever wordt dan geïnformeerd over de
kosten en gevraagd om akkoord.

3

Opstellen drie partijen overeenkomst

PME of oude pensioenOvereenkomst moet voor akkoord naar PME,
uitvoerder (dit gaat in overleg) oude pensioenuitvoerder en de werkgever.

4

DNB vragen om akkoord

Oude pensioenuitvoerder

De DNB heeft drie maanden de tijd om
akkoord te gaan met de overdracht.

5

Deelnemers offerte sturen

PME

Deelnemer ontvangt een offerte met het in te
kopen pensioen. Deelnemer moet hier individueel akkoord/niet akkoord op geven.

6

Werkgever en vorige
pensioenuitvoerder betaalverzoek sturen

PME

Definitieve berekening van de koopsom
wordt gemaakt. Verzoek tot betaling. Onder
andere de administratiekosten.

7

Deelnemers informeren over
de afgeronde overdracht

PME

Na ontvangst betaling, ontvangen deelnemers
een bevestigingsbrief van het ingekochte
pensioen.

*Houdt u rekening met een lange doorlooptijd onder andere door de tijd die uw vorige pensioenuitvoerder, de DNB en uw werknemers hebben om
akkoord te gaan met de collectieve waardeoverdracht.
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Belangrijk om te weten
✔	PME werkt mee aan een collectieve waardeoverdracht naar PME toe. PME stelt hiervoor wel een aantal voorwaarden.
✔	Als de werkgever niet akkoord gaat met de voorwaarden/kosten, wordt de procedure kosteloos beëindigd. Dit kan
alleen vóór het tekenen van de overeenkomst.
✔	Als een werknemer niet akkoord gaat met de offerte, dan wordt het pensioen van de betreffende werknemer niet
overgedragen naar PME.
✔	De kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn €162,73 (incl. btw) per deelnemer. Daarnaast kunnen
er nog andere kosten aan verbonden zijn zoals het verschil in dekkingsgraad, actuarieel nadeel of bijdrage aan de
bestemmingsreserve/premie-egalisatiedepot.
✔ Het definitieve betaalverzoek volgt na reactie van alle werknemers.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!
Neem dan contact op met uw accountteam:
Regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland):
( 088-007 98 84
 noord@metalektropensioen.nl
Regio Zuid (Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en Zeeland):
( 088- 007 98 86
 zuid@metalektropensioen.nl
Meer informatie				
 www.metalektropensioen.nl

