Veelgestelde vragen bij het webinar:
Bijna met pensioen
Bedankt voor uw deelname aan ons webinar. In dit webinar hebben we stilgestaan bij de keuzemogelijkheden die onze
pensioenregeling biedt als u bijna met pensioen wilt gaan. Hieronder leest u de veelgestelde vragen met antwoorden
die gesteld zijn tijdens het webinar. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met onze
pensioenconsulenten of onze Servicedesk.

1. Wat is het verschil tussen AOW-leeftijd en pensioenrekenleeftijd?
	De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop de overheid start met het betalen van uw AOW-uitkering. Uw AOW-leeftijd is
afhankelijk van uw geboortejaar. Voor het berekenen van uw pensioen maakt PME gebruik van de pensioenrekenleeftijd. Deze is vastgesteld op 68 jaar. PME gaat ervan uit dat u met uw AOW-leeftijd met pensioen gaat.

2. Wat betekent het voor mij dat de pensioenrekenleeftijd naar 68 jaar is gegaan?
	De pensioenaanspraken die u tot 1 januari 2018 heeft opgebouwd, blijven even veel waard. Pensioen dat u vanaf
1 januari 2018 opbouwt wordt berekend alsof u op uw 68e met pensioen gaat. Het blijft mogelijk om eerder met
pensioen te gaan.

3. Wanneer kan ik met pensioen?
	De pensioenrekenleeftijd van PME is 68 jaar. U bouwt pensioen op tot uw AOW-datum. Een half jaar voordat u
uw AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u bericht van PME om uw pensioen aan te vragen. Het is ook mogelijk om uw
pensioen eerder of later in te laten gaan. Dit kiest u zelf, in overleg met uw werkgever. Op zijn vroegst kunt u met
pensioen als u 55 jaar wordt. Op zijn laatst 5 jaar na uw AOW-datum. Hoe eerder u stopt, hoe lager uw uitkering.
Werkt u langer door? Dan wordt uw uitkering hoger.

4. Wat zijn de financiële gevolgen als ik eerder met pensioen wil gaan?
	Op zijn vroegst kunt u met pensioen als u 55 jaar wordt. Op zijn laatst 5 jaar na uw AOW-datum. Hoe eerder u stopt,
hoe lager uw uitkering. Werkt u langer door? Dan wordt uw uitkering hoger.

5. Waar kan ik inzien wat ik ga ontvangen als ik met pensioen ga?
	U kunt inloggen op Mijn PME met uw DigiD. Hier heeft u online inzicht in uw persoonlijke situatie en de hoogte
van uw pensioenopbouw. Ook kunt u hier berekenen wat de gevolgen zijn van de verschillende keuzes die u kunt
maken.

6. Hoe kan ik mijn pensioen naar voren schuiven?
	Als u voor uw AOW-datum met pensioen wilt gaan, moet u dit tussen drie en zes maanden voor de gewenste
ingangsdatum zelf bij ons aanvragen. Neem contact op met onze pensioenconsulenten of bel met onze Servicedesk om de mogelijkheden van eerder met pensioen te gaan te bespreken.

7. Kan je ook in stapjes met pensioen gaan?
	Ja, dat kan. Het is vaak een flinke stap om in een keer volledig met pensioen te gaan. U kunt bij PME met deeltijdpensioen. U kunt bijvoorbeeld 4 in plaats van 5 dagen werken en voor die ene vrije dag pensioen laten uitkeren. Dit
kunt u dan bijvoorbeeld elk jaar langzaam uitbreiden zodat u naar uw pensioen toewerkt.

8. Als ik met deeltijdpensioen ga, hoe zit het dan met mijn pensioenopbouw?
	Uw dienstverband wordt verminderd met het aantal uren dat u met pensioen gaat. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld acht uur met pensioen gaat, u ook acht uur minder gaat werken. U bouwt over de uren dat u met deeltijdpensioen bent dan geen pensioen meer op. U bouwt wel nog pensioen op over de uren dat u werkzaam bent. Uw
totale pensioen wordt iets lager omdat u wel al een gedeelte opneemt.
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9. Is mijn werkgever verplicht om mee te werken aan deeltijdpensioen?
	Deeltijdpensioen is een mogelijkheid. Uw werkgever hoeft hier niet aan mee te werken. Overleg met uw werkgever
de mogelijkheden binnen het bedrijf.

10. Wat is eigenlijk precies partnerpensioen?
	In onze regeling is er ook een partnerpensioen geregeld voor uw partner wanneer u overlijdt. Dit betekent dat uw
partner vanaf de maand volgend op uw overlijden een uitkering krijgt van PME. Uw partner krijgt het partnerpensioen totdat hij of zij zelf overlijdt. Iedereen die pensioen opbouwt bij PME, bouwt ook partnerpensioen op. Ook als
u op dit moment zelf geen partner heeft. De hoogte van het partnerpensioen hangt af van het moment waarop u
overlijdt en of u op dat moment nog deelneemt aan de regeling van PME. Als u overlijdt, zorgt PME voor de uitkering
van het partnerpensioen aan uw partner.
Het partnerpensioen bestaat uit drie delen:
1. Het deel dat u al heeft opgebouwd.
2.	Het deel dat verzekerd is op risicobasis. Op risicobasis wil zeggen dat u verzekerd bent voor uw overlijden. Dit
deel wordt alleen uitgekeerd aan uw partner als u overlijdt voor uw AOW-leeftijd en u nog werkt in de sector. Dit
deel vervalt zodra u uit dienst gaat en niet langer pensioen opbouwt in de sector of wanneer u met pensioen
gaat.
3.	Het deel u nog op kunt bouwen in de toekomst. Dit deel vervalt zodra u uit dienst gaat en niet langer pensioen
opbouwt in de sector.

11. Tot wanneer kan ik mijn pensioen uitruilen?
Er zijn een aantal mogelijkheden om uw pensioen uit te ruilen
-	Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen inwisselen voor meer partnerpensioen voor uw partner? Dat kan
wanneer uw pensioenopbouw bij PME stopt. Of vlak voordat u met pensioen gaat.
-	Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, inwisselen voor meer ouderdomspensioen
voor uzelf? Dat kan vlak voordat u met pensioen gaat.
- Wilt u beginnen met een hoger of juist lager pensioen? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

12. Wanneer en hoe vaak ontvang ik straks pensioen?
	Wanneer u met pensioen gaat, ontvangt u elke maand rond de 24e van de maand uw pensioenuitkering. U ontvangt dus 12 keer per jaar uw pensioenuitkering. U kunt de exacte uitbetaaldata hier terug vinden. U ontvangt
geen aparte uitkering van uw vakantiegeld. Tijdens het opbouwen van uw pensioen heeft u ook over het vakantiegeld pensioen opgebouwd. Dit is dan ook al onderdeel van uw maandelijkse pensioenuitkering

Bijlage bij het PME webinar op 13 juni 2018

