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Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Wij ontvingen uw schrijven gedateerd 29 oktober jongstleden inzake de door de heer Pikaart
ingediende klacht tegen uitingen van Pensioenfonds Metalektro (PME). Daarover de volgende
observaties.

1. De uitingen die de heer Pikaart tof een klacht bij uw Commissie hebben aangezet, -
omschrijft klager als reclame "Om zowel werkgevers als werknemers over de streep te
trekken ... ".
Wij wijzen u er echter op dat de betreffende uitingen geen reclame in de zin van artikel 1
van de NRC zijn. Er is namelijk geen sprake van een directe dan wel indirecte aanprijzing.
In het ene geval is sprake van een formele brief van het pensioenfonds die, op verzoek
van de reeds aangesloten werkgever, specifiek naar de betreffende werkgever wordt
verzonden. In de brief wordt louter feitelijke informatie verschaft, waarover meer in punt 5.
In het andere geval is sprake van een voorlichtingsbrochure voor (reeds aangesloten)
deelnemers van het fonds. Ook in deze brochure wordt louter feitelijke informatie
verschaft. Daarover meer in punt 4.

2. Aangezien het hier geen reclame van het fonds betreft, maar uitsluitend voorlichting aan
bestaande deelnemers en een formele brief aan reeds bij het fonds aangesloten
werkgevers, achten wij de Reclame Code Commissie niet het gremium waar klachten over
deze communicatie van het fonds behandeld kunnen worden. Mocht klager bij een externe
partij zijn grieven willen neerleggen, dan zou hij zich wellicht kunnen wenden tot de
Autoriteit Financiële Markten (AFM), die toezicht houdt op de communicatie van en door
PME.

Het bestuur van het Pensioenfonds van de Metalektro wordt gevormd door vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie
Vereniging FME-CWM en de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2.
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3. Los van deze formele bezwaren tegen de wijze waarop klager protesteert tegen het
handelen van PME, zullen wij hier slechts heel beknopt ingaan op de inhoudelijke kant van
de ingediende klacht. Wij houden dat beknopt omdat zoals reeds vermeld de hoorzittingen
van uw Commissie naar onze oprechte overtuiging niet de plaats zijn om inhoudelijk te
debatteren over de kwalificatie van pensioenregelingen.

4. In de Engelstalige brochure voor (reeds aangesloten) deelnemers die klager als
bewijsstuk aanvoert, meldt PME dat de pensioenregeling een defined benefit (DB)
regeling is. In de Nederlandse brochure gebruiken we hiervoor de term
"uitkeringsovereenkomst" zoals voorgeschreven in de Pensioenwet. Dat betekent dat voor
het vaststellen van de pensioenopbouw niet de betaalde premie van belang is, maar het
aantal deelnemersjaren, het genoten pensioengevend salaris en het in de regeling
vastgelegde jaarlijkse opbouwpercentage. Dat is de feitelijke situatie bij PME. Wij
verwijzen naar artikel A.I.S van het Pensioenreglement van PME. Daarin is opgenomen
dat de pensioenregeling het karakter heeft van een uitkeringsovereenkomst. Een correcte
vertaling van de term uitkeringsovereenkomst naar het Engels is defined benefit. De
brochure verschaft derhalve louter feitelijke informatie over het karakter van de
pensioenregeling. Het Pensioenreglement van PME staat op onze website
www.metalektropensioen.nl. _ ,__

5. In de brief aan een bij het fonds reeds aangesloten werkgever, melden wij dat de
pensioenregeling van PME voor wat betreft de verwerking in de jaarverslag legging van de
betreffende onderneming kan worden beschouwd als een DC (defined contribution)
regeling. Dit is niet in strijd met het feit dat de regeling volgens de Pensioenwet een DB
(defined benefit) regeling is. De reden dat ondernemingen de PME-regeling in hun
jaarverslag kunnen kwalificeren als DC-regeling, is dat de bij PME aangesloten
ondernemingen nooit kunnen worden verplicht om extra premie bij te storten. Net zo min
kan een onderneming premie terug ontvangen in het geval van grote pensioenreserves.
Volgens deze systematiek is de verplichting die de werkgever richting PME heeft,
beperkt tot de jaarlijks te betalen premies.

De PME-regeling kan dus uitsluitend voor de verwerking in de jaarrekening worden gezien
als DC-regeling. Dat is afgeleid van nationale en internationale wet- en regelgeving (lAS
19 en RJ 271).

Ter toelichting: IAS19 is een bepaling binnen de internationaal geldende
verslaggevingsregels. RJ271 is een Nederlandse vertaling en toelichting daarop door de
Nederlandse raad voor de Jaarverslaglegging.

6. Beide uitingen zijn dan ook feitelijk juist en niet strijdig met elkaar.
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Wij hopen u met het bovenstaande voldoende toelichting te hebben verschaft en hopen dat u
met ons inziet dat de door de heer Pikaart ingediende klachten geen zaak zijn voor de reclame
Code Commissie. Mocht u desondanks toch besluiten de klachten in behandeling te nemen
dan worden wij graag in de gelegenheid gesteld onze standpunten ter zitting mondeling toe te
lichten.

Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds van de Metalektro

J. van der Windt
Algemeen Directeur


