
Contactgegevens
Telefoon: 088 1947 001
mail: deelnemer@pmepensioen.nl

Postadres
Postbus 5010
9700 GA Groningen

Aanvragen

Pensioen op eigen kosten opbouwen

Waarom dit formulier?
Je dienstverband in de sector is gewijzigd. 
Hierdoor bouw je geen of minder pensioen 
op bij PME. Je kunt pensioen bij ons blijven 
opbouwen. Je betaalt zelf (gedeeltelijk) de 
kosten. Met dit formulier vraag je dit aan.

Let op 
•  Stuur je aanvraag op binnen één jaar 

nadat je bent gestopt of minder bent gaan 
werken binnen de sector. 

•  Je kunt alleen pensioen blijven opbouwen 
als je 65 jaar of jonger bent. Behalve als 
je een WW-uitkering hebt. Dan kun je 
ook na je 65ste pensioen bij ons blijven 
opbouwen.

•  Heb je een nieuwe baan en neem je deel 
aan een pensioenregeling via je nieuwe 
werkgever? Dan kun je geen pensioen 
blijven opbouwen bij PME.

Terugsturen 
Stuur het formulier en de bijlagen terug naar:
PME
Postbus 5010, 9700 GA Groningen

Of mail het ondertekende formulier en de 
bijlagen naar:
deelnemer@pmepensioen.nl

1 Je gegevens
1.1 Pensioennummer 

Dit vind je onder het kopje 

‘kenmerk’, boven aan onze brieven

1.2 Naam Voorletters

Achternaam 

1.3 Geboortedatum (ddmmjjjj)

2 Jouw situatie
2.1  Vanaf welke datum ben je gestopt of 

minder gaan werken binnen de sector?

2.2  Wat is de reden dat je bent gestopt of minder bent gaan werken binnen de sector? 

 Opzegging met wederzijds goedvinden (zonder WW-uitkering)  Ga naar vraag 2.5 

 Onvrijwillig ontslag 

 Overig:

2.3  Ontvang je een WW-uitkering? 

 Nee 

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

2.4  Ontvang je een Ziektewetuitkering? 

 Nee 

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

2.5  Is je werkloosheid ontstaan uit een faillissement? 

 Nee 

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

2.6  Heb je een nieuwe baan? 

 Ja, ik werk voor een werkgever 

 Ja, ik werk als zelfstandige   Ga naar vraag 2.8 

 Nee   Ga naar vraag 2.8
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2.7  Neem je deel aan een pensioenregeling tijdens je nieuwe baan? 
 

 Nee 
 

 Ja Je kunt geen pensioen blijven opbouwen bij PME

2.8  Nam je deel aan de aanvullende regeling ‘Pensioenopbouw boven de Salarisgrens’ en wil je deze deelname ook voortzetten? 
 

 Nee 
 

 Ja

2.9  Heb je tijdens je laatste dienstverband bij PME deelgenomen aan de Anw-hiaatpensioenregeling en wil je blijven deelnemen? 
 

 Nee 
 

 Ja 
 
Ontvang je een WW-uitkering? 
Dan loopt je Anw-hiaatverzekering kosteloos door zolang je WW krijgt. Ben je van plan meteen na je WW-uitkering met pensioen te gaan 
en wil je dan je Anw-hiaatverzekering laten doorlopen? Dit kan alleen als je tijdens je WW ook de basisregeling voortzet. Let op: je kunt er 
eenmalig voor kiezen je Anw-hiaatverzekering te laten doorlopen en alleen met dit formulier. 
 
Ontvang je geen WW-uitkering? 
Dan stopt de Anw-hiaatverzekering op de datum dat je dienstverband is beëindigd. Je kunt deze verzekering laten doorlopen zolang je de 
basispensioenregeling voortzet. Of tot de datum waarop je partner de AOW-leeftijd bereikt. Je betaalt dan zelf de premie aan PME.

3 Checklist bijlagen
3.1  Kruis aan welke bijlagen je meestuurt Controleer of deze bijlage voor jou verplicht is: 

 
 Kopie van de beslissingsbrief van UWV waarin staat vanaf wanneer je een WW-uitkering krijgt.    Uitleg bij vraag 2.3 

 
 Kopie van de beslissingsbrief van UWV waarin staat over welke periode je een Ziektewetuitkering krijgt.   Uitleg bij vraag 2.4 

 
 Kopie van de beslissingsbrief van UWV waarin staat over welke periode je een faillissementsuitkering krijgt.   Uitleg bij vraag 2.5

4 Ondertekening

4.1 Plaats en datum (ddmmjjjj)

4.2 Handtekening
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