Postbus 97630, 2509 GA Den Haag
Telefoon: 088 - 007 98 00
Mail: klanteninformatie@pmepensioen.nl

Aanvraagformulier
Voortzetten van uw eigen pensioen
Met dit formulier kunt u
vrijwillige pensioenopbouw
aanvragen

Uw dienstverband in de sector is gewijzigd. Hierdoor bouwt u geen of minder pensioen op bij
PME. U kunt ervoor kiezen uw pensioenopbouw op (gedeeltelijke) eigen kosten voort te zetten.
Met dit formulier vraagt u dit aan.

Let op:

Stuur uw aanvraag op tijd op: binnen één jaar nadat u bent gestopt of minder bent gaan
werken binnen de sector.
Heeft u een nieuwe baan en neemt u deel aan een pensioenregeling via uw nieuwe werkgever?
Dan kunt u uw pensioen niet vrijwillig opbouwen bij PME.
Ontvangt u geen WW-uitkering? Dan kunt u uw pensioen bij PME niet vrijwillig opbouwen binnen
een periode van drie jaar voor de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.
Als u dit formulier terugstuurt, beoordelen wij of u in aanmerking komt voor vrijwillige pensioenopbouw. Daarna ontvangt u van ons een reactie.

Heeft u vragen?

Op onze website vindt u veel informatie: www.pmepensioen.nl. U kunt ons ook een
mail sturen via het contactformulier: www.pmepensioen.nl/contact.
Bel onze afdeling Klanteninformatie. Het telefoonnummer is 088 - 007 98 00.
Neem contact op met de pensioenconsulent.
U vindt de contactgegevens op www.pmepensioen.nl/contact.

1.

Persoonsnummer

Uw persoonsgegevens

Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode, woonplaats
Land		
Telefoonnummer
Mailadres

Uw mailadres gebruiken wij alleen om u te informeren over uw pensioen en voor onderzoek
door PME.
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Is dit adres ook uw correspondentieadres?
 Ja
 Nee, het correspondentieadres is:
Adres
Postcode
Woonplaats
Land		

Wij versturen alle wettelijk verplichte pensioencommunicatie naar het adres dat in de Basisregistratie Personen staat vermeld.
2.	Vanaf welke datum
bent u gestopt of minder
gaan werken binnen de
sector?

dag / maand / jaar

3.	Wat is de reden dat u
bent gestopt of minder
bent gaan werken binnen
de sector?





4.	Ontvangt u een
WW-uitkering?

 Nee
 Ja
Stuur een kopie mee van de beslissingsbrief van UWV waarin staat vanaf wanneer u
een WW-uitkering krijgt.

5.	Ontvangt u een
Ziektewetuitkering?

 Nee
 Ja
Stuur een kopie mee van de beslissingsbrief van UWV waarin staat vanaf wanneer u
een Ziektewetuitkering krijgt.

6.	Is uw werkloosheid ontstaan uit een
faillissement?

 Nee
 Ja
Stuur een kopie mee van de beslissingsbrief van UWV waarin staat vanaf wanneer u
een faillissementsuitkering krijgt.

7.

Heeft u een nieuwe baan? 



Opzegging met wederzijds goedvinden (zonder WW-uitkering)
Onvrijwillig ontslag
Overig:

Ja, ik werk voor een werkgever
Ja, ik werk als zelfstandige
Nee

8.	Neemt u deel aan een
pensioenregeling tijdens
uw nieuwe baan?




Nee
Ja

9.	Nam u deel aan de
aanvullende regeling
‘Pensioenopbouw boven
de Salarisgrens’ en wilt
u deze deelname ook
voortzetten?




Nee
Ja
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→ U kunt geen
gebruik maken
van vrijwillige
pensioenopbouw
bij PME.
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10.	Heeft u tijdens uw laatste
dienstverband bij PME
deelgenomen aan de
Anw-hiaatpensioenregeling en wilt u blijven
deelnemen?




Nee
Ja

Ontvangt u een WW-uitkering?
In dat geval blijft u voor de duur van uw WW-uitkering kosteloos verzekerd voor Anw-hiaatpensioen.
Bent u van plan aansluitend op uw WW-uitkering met pensioen te gaan en wilt u tijdens uw
pensionering Anw-hiaatpensioen ook voortzetten? Dit kan alleen als u tijdens uw WW ook gelijktijdig de basisregeling voortzet. Let op: de mogelijkheid voor het voortzetten van uw deelname
aan Anw-hiaatpensioen is eenmalig en kan alleen via dit formulier.
Ontvangt u geen WW-uitkering?
Dan stopt deze regeling op de datum dat uw dienstverband is beëindigd. U kunt deze regeling
voorzetten zolang u de basispensioenregeling voortzet, of de datum dat uw partner de AOWleeftijd bereikt. U betaalt dan zelf de premie aan PME.

Checklist bijlagen
11.	Kruis aan welke bijlagen u meestuurt

Controleer of deze bijlage voor u verplicht is:							
	Kopie van de beslissingsbrief van UWV waarin staat vanaf wanneer u een WW-uitkering krijgt.

Uitleg bij:
vraag 4

	Kopie van de beslissingsbrief van UWV waarin staat over welke periode u een Ziektewetuitkering
krijgt.

vraag 5

	Kopie van de beslissingsbrief van UWV waarin staat over welke periode u een faillissementsuitkering krijgt.

vraag 6

Ondertekening

Heeft u alle vragen ingevuld? Zet hieronder uw handtekening
Ondergetekende verklaart dat de gegevens op dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Uw handtekening

Datum
Wat moet u doen?

Plaats

Stuur dit aanvraagformulier en alle bijlagen volledig ingevuld en ondertekend naar ons op.
Gebruik hiervoor onderstaand adres of mail naar klanteninformatie@pmepensioen.nl.
PME pensioenfonds
Antwoordnummer 91062
2509 VC Den Haag
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