Persbericht
Roos Vermeij uitvoerend bestuurder PME
Den Haag, 5 juli 2017 – Roos Vermeij (1968) is per 15 augustus as. benoemd tot
uitvoerend bestuurder Pensioenbeleid & Communicatie bij het Pensioenfonds van de
Metalektro (PME). Zij volgt Mariëtte Simons op. Roos Vermeij was tot maart 2017 lid
van de Tweede Kamer (PvdA). Vanaf 2010 was zij woordvoerder pensioenen en
sociale zekerheid. In haar nieuwe functie maakt zij deel uit van de dagelijkse leiding
van PME.

Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur: “Het zijn hectische tijden in pensioenland. De
financiële posities van pensioenfondsen zijn de laatste tijd wel vooruit gegaan, maar zijn nog
altijd niet zoals ze moeten zijn. Er komt een nieuw pensioencontract aan dat voor de huidige
werkenden een min of meer ingrijpende verandering zal betekenen in hun pensioen.
Daarnaast staan pensioenfondsen ook nog voor de taak om het vertrouwen van de deelnemer
en gepensioneerde terug te winnen. Ik - en met mij het voltallige bestuur - ben dan ook blij dat
ons uitvoerend bestuur met de komst van Roos Vermeij weer op volle sterkte is. In de Tweede
Kamer heeft Roos veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van pensioenbeleid. Dat
combineert zij met een frisse blik van buiten, bestuurlijke ervaring, èn met oog voor de
deelnemer en de gepensioneerde voor wie we het uiteindelijk allemaal doen. Zij is een enorme
aanwinst voor PME.”
Vanaf 15 augustus as. maakt zij deel uit van het uitvoerend bestuur. Het uitvoerend bestuur
bestaat naast Roos Vermeij uit de voorzitter Eric Uijen en uitvoerend bestuurder balans- en
vermogensbeheer Marcel Andringa. Zij zijn allen onafhankelijk bestuurder, fulltime in dienst bij
PME en hebben de dagelijkse leiding van het fonds.
Roos Vermeij: “Het is voor mij tijd een andere stap te zetten. Daarbij wilde ik beslist iets van
maatschappelijk belang doen. Een goed pensioen draagt bij aan onze sociale en economische
stabiliteit. Wij staan voor grote uitdagingen zoals de houdbaarheid van het huidige
pensioenstelsel. We zullen, of het nu om het huidige stelsel of om het toekomstige stelsel gaat,
steeds het belang en de wensen van onze deelnemers voorop stellen. Ik zie ernaar uit mij in
de komende tijd volledig in te zetten voor alle werknemers, gepensioneerden en aangesloten
werkgevers in de metalektro, een prachtige, innovatieve sector met hardwerkende
professionals.”

Over PME
Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) beheert de pensioenrechten van circa 625.000 deelnemers. De sector omvat
1.360 grote en middelgrote ondernemingen, van scheepswerven tot producenten van halfgeleiders. Het vermogen bedraagt
ruim € 45 miljard. PME is in omvang het vijfde fonds in Nederland.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerda Smits, manager communicatie PME,
tel + 31 (0)6 10 89 97 71, + 31 (0)88 00 79 881 (secretariaat PME).

