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Bericht voor werkgevers
Werknemers van 65 jaar en ouder: wel of niet aanmelden?

De pensioenregeling van PMA is de afgelopen periode een aantal keer gewijzigd. De vraag tot
welke leeftijd een werknemer moet worden aangemeld bij PMA is hierdoor niet meer zo eenduidig
te beantwoorden. Zo is het nu:
• Werknemer geboren in 1948 of eerder: moet bij PMA aangemeld zijn tot eerste van de
maand waarin de werknemer 65 jaar wordt
• Werknemer geboren in 1949: moet bij PMA aangemeld zijn tot eerste van de maand nadat
de werknemer de AOW-leeftijd bereikt
• Werknemer geboren in 1950 of later: moet bij PMA aangemeld zijn tot de eerste van de
maand nadat de werknemer 67 jaar is geworden
Bovenstaande gaat niet over het moment waarop het dienstverband eindigt. Dat wordt niet in de
pensioenregeling bepaald, maar door werkgever en werknemer samen of in een cao. In de meeste
cao’s geldt de AOW-datum als de datum waarop het dienstverband eindigt. PMA vraagt de
deelnemers of ze op de AOW-datum ook het PMA-pensioen willen laten ingaan, of dat ze (in
overleg met de werkgever) blijven werken. Als de deelnemer doorwerkt na de AOW-datum en
geboren is in 1950 of later, dan gaat de pensioenopbouw bij PMA gewoon door. De
pensioenopbouw eindigt uiterlijk op de eerste van de maand nadat de werknemer 67 jaar is
geworden (ook als de werknemer daarna nog doorwerkt).

Verificatie van het medewerkersbestand

Binnenkort starten we weer met de jaarlijkse verificatie van het medewerkersbestand. Dit doen we
niet om u extra werk te bezorgen! Wij zijn verplicht om zo goed mogelijk te waarborgen dat alle
werknemers die bij PMA moeten zijn aangesloten, bij ons als deelnemer bekend zijn met de juiste
gegevens die relevant zijn voor hun pensioenopbouw.
Sinds vorig jaar vindt de afhandeling van de verificatie op digitale wijze plaats via Mijn Appolaris.
De werkgevers of administratiekantoren die de verificatie moeten doen, ontvangen nog een apart
bericht via e-mail hierover.

Einde Seniorenregeling

Vanaf 2006 vindt er geen instroom meer plaats in de Seniorenregeling. Sindsdien is er een
overgangsregeling voor werknemers die op dat moment al gebruik maakten van de regeling. In
2015 bereiken de laatste werknemers uit de overgangsregeling de reglementaire eindleeftijd van
de regeling. In de eerste helft van 2016 zal de Seniorenregeling administratief worden afgewikkeld.
Zijn er nog declaraties over de periodes vóór 2015 die u moet indienen? Doet u dat dan zo snel
mogelijk om te voorkomen dat u straks te laat bent.
Heeft u vragen over deze of andere onderwerpen? Neem dan contact met ons op via
telefoonnummer (070) 314 20 33. Een e-mail sturen naar info@appolaris.nl kan ook.
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