
 

 

 

 

 

PME pensioenregeling 
in uw jaarrekening 

 

 

 
 
Geachte werkgever, 
 
U bent zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of de pensioenregeling van PME zich 
classificeert als een Defined Benefit (DB) of Defined Contribution (DC) regeling onder 
IAS19 en hoe de pensioenregeling moet worden gewaardeerd. De Raad voor de 
Jaarverslaggeving heeft een handreiking (Uiting 2013-9) opgesteld om rechtspersonen 
richting te geven bij deze beoordeling. Het is naar ons oordeel verdedigbaar de 
pensioenregeling van PME te classificeren als een DC-regeling onder IAS19 en de 
pensioenregeling ook op deze wijze in uw jaarrekening te verantwoorden. 
 
Hieronder geven wij u de redenen aan waarom u de regeling van PME als DC-regeling 
kan kwalificeren. 
 

1. U bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en past tezamen met 
andere rechtspersonen in de sector dezelfde pensioenregeling toe. 

2. De pensioenregeling kent een doorsneepremie die vooraf wordt vastgesteld en 
gelijk is voor de gehele sector. 

3. Uit ons reglement en de voor u geldende bedrijfstakuitvoeringsovereenkomst 
voor de techniek (BUO), blijkt dat de enige verplichting die aangesloten 
ondernemingen jegens ons fonds hebben, bestaat uit het betalen van de jaarlijks 
verschuldigde premie. Er bestaat voor de aangesloten ondernemingen geen 
enkele verplichting om eventuele tekorten in ons fonds aan te zuiveren. Evenmin 
bestaat er enige aanspraak op mogelijk aanwezige overschotten. 

 

Aan alle bij PME aangesloten ondernemingen  
t.a.v. de Financieel Directeur/Controller 
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4. Tekorten in het pensioenfonds worden opgelost door het verlagen of 
achterwege laten van toeslagen, dan wel in het uiterste geval door het verlagen 
van de pensioenen. 

5. Hiermee is feitelijk sprake van een pensioenuitkering aan deelnemers die 
uitsluitend afhankelijk is van de bijgedragen premie en het daarop behaalde 
rendement. 

 
Ook als u alleen gehouden bent aan nationale regelgeving (RJ 271) dient u ons inziens 
de verschuldigde premie als last te verwerken. 
 
Indien u vanwege verslaggevingsvereisten of anderzijds aanvullende gegevens over de 
pensioenregeling bij PME in uw jaarverslag wenst te vermelden, bevelen wij aan dat u 
informatie opneemt over: 
 

• gehanteerde grondslagen van de pensioenregeling; 
• de belangrijkste kenmerken van de regeling en de 

bedrijfstakuitvoeringsovereenkomst voor de techniek; 
• de dekkingsgraad van PME per balansdatum; 
• het voor PME geldende herstelplan, waaruit blijkt dat er geen sprake is van 

bijstortingen en/of aanvullende premieverhogingen uit hoofde van herstel. 
 
Deze informatie kunt u ontlenen aan ons jaarverslag en het reglement. Deze staan op 
www.pmepensioen.nl.   
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Eric Uijen 
Voorzitter uitvoerend bestuur 
 
  

http://www.pmepensioen.nl/
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 Bijlage(n) 
-  

 
 
 

We staan klaar om te helpen 

Heeft u vragen of hulp nodig? Op onze website vind u veel antwoorden. Onze 
experts staan klaar om u te helpen.  
 

  088 1947 002 

 werkgever@pmepensioen.nl 

 www.pmepensioen.nl 


