
Reclame Code Commissie
Postbus 75684
1070 AR Amsterdam

Utrecht, 23 oktober 2012

Onderwerp: klacht inzake reclame van het bedrijfstakpensioenfonds PME (Pensioenfonds voor de
MetalEktro)

Geachte mevrouw, meneer,

hierbij dien ik een klacht in over onwettige, onjuiste, oneerlijke en misleidende reclame die PME
verspreidt. PME meldt aan werknemers die (potentiële) deelnemers bij PME zijn, dat hun
pensioenregeling een zogeheten DB regeling is (zie verder) en tegelijkertijd aan werkgevers die
(potentiële) klanten bij PME zijn dat diezelfde regeling een zogeheten DC regeling is (zie verder).

Procedureel
Ten eerste de vraag waarom PME reclame zou verspreiden, het is immers een verplicht gesteld
bedrijfstakpensioenfonds. Dat zit als volgt. Er zijn bedrijven in de metaalsector met een eigen
pensioenfonds. Deze bedrijven kunnen op enig moment besluiten om het fonds te liquideren en de
verplichtingen en het vermogen elders onder te brengen. Als ze dat doen, kunnen ze die
onderbrengen bij een verzekeraar of bij een bedrijfstakpensioenfonds. In dat geval treedt het
bedrijfstakpensioenfonds dus op in concurrentiepositie met de verzekeraar. Recent heeft zowel
Siemens als Stork het eigen pensioenfonds opgeheven en de regeling ondergebracht bij PME.
De potentiële klanten komen in twee soorten: de werknemers en de werkgevers.
Om zowel werknemers als werkgevers over de streep te trekken, dient PME zich met reclame-
uitingen zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren.
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Intermezzo
Pensioenwet schrijft voor dat elke pensioenovereenkomst moet worden gekwalificeerd als:

1. een uitkeringstoezegging (Defined Benefit, DB),
2. een kapitaaltoezegging, of
3. een premietoezegging (Defined Contribution, DC).

Duidelijk moet zijn welke van deze drie smaken van toepassing is. Dit vereiste is bedoeld om
partijen te dwingen tot helderheid. De risico's liggen in de DB regeling bij de werkgever en bij de
DC regeling bij de werknemer. Om deze reden wordt de DB regeling traditioneel gezien als
superieur voor de werknemers, terwijl werkgevers doorgaans een sterke voorkeur hebben voor DC.

Inhoudelijk
PME informeert werknemers dat zij een DB regeling hebben (zie bijlage 1) en werkgevers dat zij
een DC regeling hebben (zie bijlage 2). Dit is logisch gezien onmogelijk en de wet biedt die
mogelijkheid (dus) niet. PME brengt oneerlijke reclame naar buiten en misleidt daarmee zijn
deelnemers. Het vertrouwen van deelnemers wordt hiermee geschaad, omdat de hun toegezegde
beloftes niet nagekomen kunnen worden.
Aangezien de informatie richting de werkgevers de vorm heeft van een expliciete melding dat er
geen risico bij de werkgever ligt, ligt het voor de hand dat beoogd is met name de werknemers te
misleiden.
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Reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet en de waarheid (art 2 NRC), mag niet het
vertrouwen beschamen (art 5 NRC), mag niet oneerlijk zijn (art 7 NRC) en evenmin misleiden
8NRC).
Reclame is in elk geval misleidend als deze dubbelzinnig is over de risico's die gelopen worden,
hetgeen hier duidelijk het geval is.

Conclusie
PME brengt onwettige, onjuiste, oneerlijke en misleidende reclame naar buiten, Ï1;l strijd met de
Nederlandse Reclame Code.
Dit alles is des te schadelijker, omdat de meeste deelnemers verplicht aangesloten zijn bij PME en
diens misleidende communicatie uiteindelijk uit de pensioenpremies betaald wordt.

AVV dringt er bij de Reclame Code Commissie op aan om op te treden tegen deze reclame van
PME.

Met vriendelijke groet, gaarne bereid tot nadere toelichting.

~~

Martin Pikaart
voorzitter AVV

Bijlagen
1. Brief van PME aan werkgevers d.d. december 2011 inzake lAS 19 en Rl '271.
2. Brochure van PME aan (Engelstalige) werknemers "Your pension in a nutshell" d.d. maart

2012.
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www.metalektropensioen.nl

KvK Amsterdam 41150484

•

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum
december 2011

Onderwerp: lAS 19 en RJ 271

Geachte,

De pensioenregeling van PME kwalificeert zich, evenals onze aanvullende regelingen, onder lAS 19 en
RJ 271 ons inziens als een toegezegde bijdrageregeling -00 . Bij de toegezegde
bijdrageregeling dient u in de jaarrekening de verschuldigde pensioenpremie als last te verwerken.

Hieronder geven wij u de redenen aan waarom u de regeling van PME als toegezegde bijdrageregeling
kan kwalificeren.
1. U bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en past tezamen met andere

rechtspersonen dezelfde pensioenregeling toe.
2. Uit ons reglement 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.

Indien u overigens aanvullende gegevens over PME in uw jaarverslag wenst te vermelden, dan kunt u
deze ontlenen aan ons jaarverslag en het reglement. Deze staan op <www.metalektropensioen.nl>
onder service en downloads.

Heeft u nog vragen?
Bel dan met een van uw accountbeheerders. Zij zijn bereikbaar van 8.00 uur tot 18.00 uur en op vrijdag
van 8.00 uur tot 17.00 uur.

De telefoonnummers van Accountbeheer zijn:
regio Noord-Oost (020) 607 26 35
regio West (020) 607 26 36
regio Zuid (020) 607 26 37

Hoogachtend,
Pensioenfonds van de Metalektro

J. van der Windt
Algemeen Directeur

PME139-1/PME 111213/42946745

Het bestuur van PME wordt gevormd door vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie Vereniging FME-CWM en de
werknemersorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2.
Mn Services verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling.
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PME has a basic pension scheme and supplementary schemes.
PME's basic pension scheme works the same way for everyone.
This scheme is a detined benefit agreement in the form of an indexed average ear-
nings pension scheme. You can read more about this below under the heading

'Retirement pension: You may be able to extend your pension build-up. This depends
on what your employer has agreed with us. Ask your employer whether supplementary
arrangements have been or can be made for you. Read more about supplementary

schemes on page 6.

You build up a retirement pension with us. You receive this pension for life from the
moment you retire. You also build up a partner's pension and an orphan's pension. The
partner's pension is for your partner after your death. The orphan's pension is for your

children after your death.

Retirement pension
As a rule, you receive the retirement pension from the age of 65. You receive this
pension for life from the date your pension commences. As the payment you receive
has already been fixed, we call your pension scheme a ae he e ti greement. Your
pension scheme is a detined benefit agreement in the form of an indexed average
earnings pension scheme. That means that you build up pension each year on part of
your salary in that year. In other words, you receive a pension based on the average
salary you have earned. In this case, your average salary during the years you participa-
te in this pension scheme. PME attempts to increase your built-up pension every year
(indexed). For more information, see page 9.

The level of your retirement pension depends on factors induding:
- your pensionable earnings during the period you participate in the pension scheme;
- your accrual rate;
- the number of years you participate in the pension scheme;
- whether you work full-time or part-time.

•..

Each year, you build up part of your pension on part of your salary. The part of your
salary on which you build up pension is called the 'pensionable earnings'. The part of
your salary on which you do not build up pension is called the 'state pension offset:
You do not build up pension on your entire salary because you will also receive a state
pension from the government. The pensionable earnings are calculated on the basis
of the fixed, full-time salary. Every year, you build up a percentage of the pensionable

earnings. In 2012, the accrual rate has been set by PME at 2%.

The salary on which you build up pension has a maximum limit. If your salary exceeds
the maximum, the excess will be disregarded. This wilt not apply if your employer has
conduded an arrangement for pension build-up above the maximum salary (see page

6 for more information).
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